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Abstract 

Onlangs lanceerde vzw Uitmuntend Limburg de LimbU, een nieuwe digitale gemeenschapsmunt, in de 

Belgische provincie Limburg. LimbU heeft als doel om burgers, organisaties, bedrijven en overheden in 

Limburg te stimuleren om lokale activiteiten op te zetten en te ondersteunen met betrekking tot drie grote 

thema’s: duurzaamheid, gemeenschapszin en lokale producten. De LimbU is de eerste Belgische 

gemeenschapsmunt die is uitgerold op dergelijke grote schaal (ongeveer 850 000 inwoners). Hierdoor biedt 

deze casestudy interessante perspectieven en potentieel om nieuwe aspecten van een gemeenschapsmunt 

te onderzoek. Een bevraging bij 952 Limburgers toont dat 34% van de Limburgers die momenteel aan 

geen enkele positieve activiteit deelnemen, dat wel zou doen in ruil voor een beloning met LimbU. 

Daarnaast zou bijna 50% van de Limburgers die reeds deelnemen aan positieve activiteiten, vaker 

deelnemen in ruil voor een beloning met LimbU. Bovendien zouden 41% van de Limburgers die vaker 

deelnemen aan positieve activiteiten in ruil voor een beloning met LimbU, ook aan andere activiteiten 

deelnemen dan ze momenteel reeds doen. Uit onderzoek bij steden en gemeenten blijkt dat de meningen 

over LimbU eerder verdeeld zijn. Een aantal ambtenaren zien een toekomst weggelegd voor de LimbU 

omwille van de ondersteuning die het systeem kan bieden bij bepaalde maatschappelijke uitdagingen. 

Andere ambtenaren zijn minder enthousiast om verder te investeren in LimbU of ermee te starten vanwege 

een aantal nadelen. Over het algemeen zien de geïnterviewde ambtenaren wel een draagvlak voor de 

LimbU. Tot slot blijkt er een draagvlak te zijn bij lokale producenten en handelaars mits de LimbU 

gebruiksvriendelijk blijft en dat de kosten in verhouding staan tot de extra omzet die erdoor gerealiseerd 

kan worden.   
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Inleiding 

Wetenschappelijke auteurs hebben veel onderzoek gedaan rond complementaire munten. Denk aan grote 

complementaire munten zoals Time Banks en LETS. Volgens Boonstra, Klamer, Karioti, Aldo Do Carmo en 

Geenen (2013) kunnen complementaire munten een hulpmiddel zijn voor verandering in het economische 

en sociale domein. Complementaire munten kunnen de uitwisseling van goederen van bedrijven en 

individuen stimuleren, die zonder dat alternatieve geld niet zouden plaatsvinden. Een extra handelsmiddel 

kan bijdragen aan een sterke en veerkrachtige economie. Daarnaast hebben complementaire munten ook 

het potentieel om lokale gemeenschappen te versterken door relaties te verbeteren, een alternatieve 

beloning voor diensten aan te bieden en de lokale identiteit te verbeteren. 

In dit onderzoek wordt de nieuwe Limburgse munt de LimbU voor de eerste keer onderzocht. Specifiek 

onderzoekt dit rapport of een draagvlak bestaat voor de LimbU bij burgers, steden en gemeenten en lokale 

producenten en handelaars in de provincie Limburg.  

LimbU is namelijk een gemeenschapsmunt die alle Limburgse partijen, van overheden tot bedrijven en van 

verenigingen tot individuen, wil verbinden om samen de handen in elkaar te slaan en te bouwen aan een 

groener en warmer Limburg. Om dit te verwezenlijken kunnen burgers in ruil voor LimbU meedoen aan 

positieve activiteiten voor de gemeenschap, zoals thuiscomposteren, het aankopen van energiezuinige 

toestellen of het volgen van een EHBO-cursus. Hoeveel LimbU kan verdiend worden, hangt af van het type 

activiteit waaraan wordt deelgenomen. Eén LimbU staat daarbij gelijk aan één euro en kan met een LimbU-

betaalkaart besteed worden bij lokale producenten of handelaars, net zoals met een bankkaart. Via een 

digitaal platform op www.limbu.be kunnen LimbU-deelnemers bovendien zien welke positieve acties hun 

stad en gemeente aanbiedt en bij welke verzilverpartners ze hun verdiende LimbU kunnen spenderen. 

Het eerste hoofdstuk van dit rapport geeft een beschrijving van de gehanteerde onderzoeksaanpak. 

Hoofdstuk 2 omvat een literatuurstudie over complementaire munten, waarbij definities, voor- en nadelen 

en verschillende voorbeelden aan bod komen. Aan de hand van expertinterviews worden in hoofdstuk 3 de 

nieuwe mogelijkheden van digitale complementaire munten beschreven. Vervolgens wordt op basis van 

een online bevraging en interviews het maatschappelijk draagvlak voor de LimbU onderzocht bij burgers 

(hoofdstuk 4), steden en gemeenten (hoofdstuk 5) en lokale producenten en handelaars (hoofdstuk 6). 
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1   Onderzoeksaanpak 

Om te beginnen hebben de onderzoekers aan de hand van een deskresearch een literatuurstudie 

geschreven. In de literatuurstudie wordt vermeld wat complementaire munten zijn en de nieuwe digitale 

mogelijkheden ervan. Vervolgens hebben twee interviews plaatsgevonden met digitale experten. Enerzijds 

om ideeën voor nieuwe mogelijkheden van een digitale complementaire munt te ontdekken en anderzijds 

om ideeën voortgekomen uit de literatuurstudie af te toetsen. Daarnaast wordt het draagvlak van de LimbU 

bij burgers van de provincie Limburg onderzocht door middel van een kwantitatief onderzoek. Tot slot is 

het draagvlak van de LimbU bij steden en gemeenten en lokale producenten en handelaars onderzocht 

gebruikmakend van een kwalitatief onderzoek. 

1.1 Kwantitatief onderzoek 

Het kwantitatief onderzoek dient om het draagvlak van de LimbU bij burgers na te gaan. Volgens Creswell 

(1994) verklaart een kwantitatief onderzoek verschijnselen door numerieke gegevens te verzamelen die 

worden geanalyseerd met behulp van wiskundige gebaseerde methoden, met name statistieken. Deze 

onderzoeksbenadering is een objectief, formeel, systematisch proces om verschijnselen te kwantificeren of 

te meten en bevindingen te produceren. Het beschrijft, test en onderzoekt oorzaak- en gevolgrelaties 

(Burns & Grove, 1987), met behulp van een deductief proces van kennisverwerving (Duffy, 1985). 

1.1.1 Steekproef 

Het Onderzoekscentrum Regioanalyse (ORA) van de UHasselt en de onderzoekers hebben samen met de 

regionale krant, Het Belang van Limburg (HBvL), gekozen om geabonneerden van deze krant in acht steden 

en gemeenten een mail te sturen. De steden en gemeenten zijn gekozen op basis van hun LimbU-status. 

De LimbU-status wijst op het al dan niet gebruiken van de LimbU in hun stad of gemeente. Van deze acht 

steden en gemeenten hebben drie steden en gemeenten de LimbU (nog) niet geïmplementeerd (Herk-De-

Stad, Sint-Truiden, Tongeren) en vijf steden en gemeenten die wel reeds gebruik maken van de LimbU 

(Beringen, Hasselt, Hechtel-Eksel, Lommel en Zutendaal). Naast deze methode om respons te krijgen op 

de enquête, heeft HBvL ook een online krantenartikel geplaatst op 12 maart 2019 op zijn website. Dat 

artikel werd vervolgens op 13 maart 2019 in de papieren krant gepubliceerd. Daarbovenop werd de link 

van de enquête via de UHasselt verspreid onder de studenten en personeelsleden om de respons te 

vergroten. Ten slotte werd het artikel via Facebook gedeeld door de onderzoekers, LimbU en de steden en 

gemeenten Beringen, Bocholt, Bree en Tongeren. De enquête was tot en met 31 maart 2019 actief. 

1.1.2 Onderzoeksopzet 

Voor het onderzoeksopzet van het kwantitatief onderzoek werd er gebruik gemaakt van een enquête om 

de kenmerken van de populatie met statistische precisie te meten. Enquêtevragen stellen de onderzoekers 

in staat om vergelijkingen tussen groepen te maken. Daarnaast geeft het schattingen van een steekproef 

die aan de gehele populatie gerelateerd kunnen worden (Sukamolson, 2005). Ten slotte is een enquête 

goedkoop en zorgt het voor anonimiteit voor de respondenten. In Bijlage A kan de vragenlijst voor de 

burgers teruggevonden worden. 

De enquête werd meermaals gecontroleerd en verbeterd door de promotoren van dit onderzoek en Wim 

Van De Putte, algemeen coördinator van het LimbU-project. De onderzoekers hebben vooral gekozen voor 

gesloten vragen (die een of meerdere antwoordopties hebben) en een aantal open vragen. Op het einde 

konden de respondenten een e-mailadres achterlaten indien ze willen deelnemen aan een vervolgonderzoek 
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van de LimbU. Daarbovenop konden ze ook een e-mailadres invullen om een prijs te winnen. Zo hebben 

twintig willekeurige deelnemers 25 LimbU gewonnen. 

1.1.3 Data-analyse 

Om de data te analyseren hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van het programma SPSS (Superior 

Performing Software Systems). SPSS is een professioneel softwarepakket voor statistische analyses dat 

een universeel toepassingsgebied kent. De resultaten van het kwantitatief onderzoek worden via figuren 

en tabellen weergegeven. Zo worden de resultaten van elke vraag aangetoond via een beschrijvende 

analyse, alsook door een aantal testen waaronder de independent samples t-test, ANOVA, chi-kwadraattest 

en correlatietest. De independent samples t-test wordt toegepast om twee groepen met elkaar te 

vergelijken en ANOVA wordt uitgevoerd als er drie of meer groepen met elkaar worden vergeleken. Via de 

chi-kwadraattest kunnen de onderzoekers met 95% betrouwbaarheid zeggen of er significante verschillen 

zijn tussen onafhankelijke variabelen. Als laatste hebben de onderzoekers ook de correlatietest gebruikt. 

De correlatietest geeft aan of er een verband is tussen twee verschillende vragen. 

In Bijlage B kan de representativiteit van dit onderzoek teruggevonden worden. Op basis van de grafieken 

in deze bijlage kunnen de onderzoekers stellen dat het onderzoek naargelang geslacht representatief is 

voor de provincie Limburg. Met betrekking tot leeftijd is het ook representatief, op een 

oververtegenwoordiging van jongeren en een ondervertegenwoordiging van ouderen na. Om verschillen 

tussen werkelijke bevolkingssamenstellingen en samenstellingen in het onderzoek te zien, is er gebruik 

gemaakt van wegingen. Dat betekent dat bepaalde groepen die ondervertegenwoordigd zijn in het 

onderzoek een zwaarder gewicht krijgen toegekend, terwijl oververtegenwoordigde groepen een lichter 

gewicht krijgen toegekend. Indien een test een significant verschil toont tussen gewogen en ongewogen 

resultaten, zijn de gewogen grafieken opgenomen in het rapport (hoofdstuk 5). De gewogen grafieken 

krijgen de kleur groen, terwijl de ongewogen resultaten de kleur oranje krijgen. 

1.2 Kwalitatief onderzoek 

Het kwalitatief onderzoek dient om het draagvlak van de LimbU bij steden en gemeenten en lokale 

producenten en handelaars na te gaan. Kwalitatief onderzoek wordt breed gedefinieerd als een onderzoek 

dat resultaten oplevert die niet zijn verkregen door middel van statistische procedures of andere 

kwantificatiemiddelen (Strauss & Corbin, 1990). Dit soort onderzoek wil inzichten krijgen in complexe 

relaties. De onderzoeker wil patronen zoeken van onverwachte en verwachte relaties (Stake, 1995). In 

tegenstelling tot kwantitatieve onderzoekers die oorzakelijke determinatie, generalisatie en voorspelling 

van bevindingen zoeken, zoeken kwalitatieve onderzoekers in plaats daarvan naar begrip, verlichting en 

extrapolatie naar vergelijkbare situaties (Hoepfl, 1997).  

1.2.1 Steekproef 

Vanwege de diepgaande aard van de studies en de analyse van de vereiste gegevens, gaat een kwalitatief 

onderzoek meestal gepaard met een kleine, selectieve steekproef (Cormack, 1991). Een zwakte hiervan 

kan het vermoeden zijn dat de onderzoeker beïnvloed is door een bepaalde aanleg, die de 

generaliseerbaarheid van de kleinschalige studie aantast (Bryman, 1988). 

Samen met Wim Van De Putte en de promotoren van de UHasselt hebben de onderzoekers gekozen om 

bevoegde ambtenaren van zes steden en gemeenten te interviewen. Beringen, Hasselt, Hechtel-Eksel en 

Zutendaal zijn de steden en gemeenten die al meedoen met LimbU, terwijl Heusden-Zolder en Herk-De-

Stad (nog) niet meedoen. Volgende personen zijn geïnterviewd op volgende data: 
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 Carla Denis  Milieu- en Duurzaamheidsambtenaar, gemeente Hechtel-Eksel  28/02/2019 

 Stien Stassen  Deskundige duurzaamheid, stad Hasselt    01/03/2019 

 Elke Blokken Afdelingshoofd Mens, gemeente Zutendaal    05/03/2019 

 Raf Vandenborn Milieuambtenaar, gemeenten Heusden-Zolder    12/03/2019 

 An Leyssens Diensthoofd Milieu, stad Beringen     12/03/2019 

 Nathalie Creten Algemeen Directeur waarnemend, gemeente Herk-De-Stad  28/03/2019 

De stad- en gemeentefiche van elke stad en gemeente kan teruggevonden worden in Bijlage C.  

Naast deze zes steden en gemeenten hebben de onderzoekers ook drie lokale producenten en handelaars 

geïnterviewd, namelijk Blueberry Fields, Stroopfabriek Bleus en Kasteelbrouwerij Ter Dolen. Deze lokale 

producenten en handelaars zijn gekozen met behulp van Wim Van De Putte. Wim Van De Putte had reeds 

op voorhand een introductie, met betrekking tot de LimbU, gegeven aan deze producenten en handelaars. 

Daarnaast hebben de drie lokale producenten en handelaars een verschillende bedrijfsactiviteit. Volgende 

personen zijn geïnterviewd op volgende data: 

 Elien Ruts  Horeca- en personeelsverantwoordelijke Kasteelbrouwerij Ter Dolen 05/03/2019 

 Luc Vandebroek Medewerker Blueberry Fields      11/03/2019 

 Raf Bleus  Zaakvoerder Stroopfabriek Bleus     12/03/2019 

De interviews met de lokale producenten en handelaars kunnen teruggevonden worden in Bijlage D.  

1.2.2 Onderzoeksopzet 

Voor het onderzoeksopzet van het kwalitatief onderzoek hebben de onderzoekers gekozen om interviews 

te houden omdat dit onderzoek de complementaire munt LimbU voor het eerst onderzoekt. Deze methode 

is het meest geschikt voor een fenomeen waar weinig over is geweten of waar gedetailleerde inzichten van 

individuen nodig zijn (Gill, Stewart, Treasure & Chadwick, 2008). De onderzoekers hebben meer bepaald  

gekozen voor een semigestructureerd interview. Een semigestructureerd interview bestaat uit een aantal 

kernvragen die helpen om de te verkennen gebieden te definiëren. Tevens stelt een semigestructureerd 

interview de interviewer of geïnterviewde in staat om een idee of reactie in meer detail te volgen. Daarnaast 

maakt de flexibiliteit van de interviewvorm het mogelijk om informatie te vinden of uit te werken die 

belangrijk is voor de deelnemers, maar die op voorhand misschien als niet-relevant werd beschouwd door 

de onderzoekers. In Bijlagen E en F kunnen de interviewleidraden van de steden en gemeenten en lokale 

producenten en handelaars teruggevonden worden (Gill, Stewart, Treasure & Chadwick, 2008).  

Het doel van dit interview is om opvattingen, ervaringen, overtuigingen en/of motivaties van individuen 

over specifieke zaken te onderzoeken, in dit geval het draagvlak van de LimbU. Deze methode wordt 

verondersteld een ‘dieper’ begrip te bieden van sociale verschijnselen, dan zou worden verkregen uit puur 

kwantitatieve methoden zoals enquêtes (Gill, Stewart, Treasure & Chadwick, 2008). 

1.2.3 Data-analyse 

Voor de data-analyse van dit kwalitatief onderzoek hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van codering, 

meer bepaald de inhoudelijk codering. Deze codering omvat zowel open als selectieve codeerprocedures. 

De onderzoekers werken direct met de gegevens, breken en analyseren deze gegevens om de kern en 

verwante concepten theoretisch te verzadigen. Door constante vergelijking van de empirische gegevens 

wordt er theoretische verzadiging bereikt (Holton, 2007). 
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Voor de open codering hebben de onderzoekers voor de lijn-bij-lijn codering gekozen. Deze methode dwingt 

de onderzoekers om categorieën te verifiëren en te verzadigen. Daarbovenop werd een selectieve codering 

gebruikt om de codes te beperken tot alleen die variabelen die betrekking hebben op de kernvariabele 

(Glaser & Holton, 2004). 
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2   Complementaire munten 

In de literatuurstudie wordt eerst een korte uitleg gegeven over de historie van complementaire munten. 

Vervolgens wordt er uitgelegd wat een complementaire munt is. Daarnaast zal beschreven worden wat de 

redenen zijn van de invoering van de munt, gevolgd door de implementatie en factoren voor succes. De 

verschillende soorten muntsystemen (bv. commerciële muntsystemen en dienstensystemen) en de 

verschillende vormen van complementaire munten (bv. elektronische en papieren munten) zijn de 

aansluitende hoofdstukken in de literatuurstudie. In het volgende deel leggen de onderzoekers uit wat een 

gemeenschapsmunt is, alsook wat het doel van deze munt is. Daaropvolgend worden een aantal 

voorbeelden van complementaire munten aangehaald zoals het Toreke, de Makkie, de BerkShare en de 

Sardex. Ten slotte eindigt de literatuurstudie met een besluit. 

2.1 Historiek 

Geld wordt traditioneel gedefinieerd als een ruilmiddel en een rekeneenheid. In de huidige historische 

periode is het zelfs uniek dat al deze functies in één officiële nationale valuta zijn ondergebracht. 

Verschillende vormen van geld hebben deze afzonderlijke doelen gediend voor het grootste deel van de 

geschiedenis. In het verleden werd al veel gebruik gemaakt van complementaire munten (Douthwaite, 

1996; Greco, 2001; Lietaer, 2001). Een voorbeeld hiervan is West-Europa waar duizend jaar lang (ca. 800 

n.C. tot 1800 n.C.) twee muntsystemen gehanteerd werden. Enerzijds de volwaardige gouden en zilveren 

munten en anderzijds kleinere loden, tinnen en koperen munten. De volwaardige gouden en zilveren 

munten werden uitgegeven door de vorsten en de andere soort door lokale gezagsdragers om te gebruiken 

bij lokale handel (Kennedy, Lietaer & Rogers, 2012).  

2.2 Betekenis 

Verschillende auteurs geven uitleg over wat een complementaire munt is. Volgens Lietaer en Hallsmith 

(2006) is een complementaire munt (die de basis van gemeenschapsmunten vormen) een overeenkomst 

om iets anders dan het wettig betaalmiddel als ruilmiddel te gebruiken, met als doel onvervulde behoeften 

te verbinden met andere niet-gebruikte middelen.  

Swann en Witt (1995, p. 5) geven een andere definitie: “Al wat een complementaire munt vereist van een 

gemeenschap is vertrouwen. Een munt is maar zo sterk als het vertrouwen dat mensen hebben in elkaar 

om iets van waarde te produceren.” 

Uit het rapport van Basten, Heideveld, Logghe en Verhagen (2015) wordt opgemaakt dat een 

complementaire munt een maatschappelijk initiatief is dat qua activiteiten en ideeën sterk afwijkt van de 

huidige monetaire-economische inrichting. Deze munt bestaat naast de huidige dominante munt zoals de 

euro, dollar of pond. Deze systemen zijn soms met elkaar verbonden, maar niet altijd. De vier auteurs van 

dit rapport merken ook op dat overheden, bedrijven en in het bijzonder maatschappelijke initiatieven zich 

bezighouden met complementaire munten. Het grote verschil zit zich in de impact voor diegene die gebruik 

maken van complementaire munten en hun omgeving. Bij complementaire munten zit de winst in de ruil 

of transactie terwijl in het huidige financieel-monetaire systeem het ruilmiddel als de winst geldt. Deze 

munt kan ook ingezet wordt als een sociaal en maatschappelijk versterkend instrument binnen pluriforme 

subsystemen, in plaats van geld als doel in monocultuur. De toekomst voorspellen is moeilijk, toch lijkt er 

een brede consensus te bestaan over het feit dat de huidige euro-monocultuur zal verdwijnen. Dat ten 

gunste van een diversiteit aan verschillende monetaire en deeleconomische systemen, namelijk een 
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combinatie van complementaire munten, deeleconomie, crowdfunding en gelabeld geld (Basten, Heideveld, 

Logghe & Verhagen, 2015). 

2.3 Reden van gebruik 

Boonstra, Klamer, Karioti, Aldo Do Carmo en Geenen (2013) zeggen dat complementaire munten een 

hulpmiddel kunnen zijn voor verandering in het economische en sociale domein. Complementaire munten 

kunnen de uitwisseling van goederen stimuleren die zonder dat alternatieve geld niet zouden plaatsvinden. 

Een extra handelsmiddel kan bijdragen aan een sterke en veerkrachtige economie. Daarnaast hebben 

complementaire munten ook het potentieel om lokale gemeenschappen te versterken door relaties te 

verbeteren, een alternatieve beloning voor diensten aan te bieden en een lokale identiteit te verbeteren. 

FairFin (een socioculturele organisatie) verklaart dat de economische en financiële crisis een goede 

voedingsbodem vormen voor complementaire muntsystemen. FairFin is een kritische stem in het huidige 

financiële systeem en een incubator voor een alternatief, fair financieel systeem (FairFin, z.j.). Door de 

crisis ontstaan er allerlei problemen zoals bedrijven die sluiten of werkloosheid die toeneemt. Om vormen 

van bedrijvigheid in gang te zetten, gaan de overheden, ondernemingen en individuen op zoek naar 

muntsystemen buiten de reguliere economie om. Verder zijn er grote maatschappelijke kwesties rond 

milieu en vergrijzing die vragen om alternatieve oplossingen. Iedere gemeente of organisatie die een munt 

wil lanceren, bepaalt zelf wat voor hen belangrijk is (FairFin, 2014).  

2.4 Implementatie 

Een complementaire munt plannen en implementeren is niet eenvoudig. Een organisatie of een persoon 

moet de munt ontwerpen en in omloop brengen. Vervolgens zouden bedrijven en mensen de munt moeten 

gebruiken, en dat continu, om de munt effectief te maken. Een valuta die niet constant wordt gebruikt, 

werkt niet. Er zijn duidelijke regels en afspraken vereist en ook het technische aspect is erg belangrijk, 

vooral met betrekking tot digitaal geld. Een valuta vereist bovendien constant onderhoud en supervisie 

(Boonstra et al., 2013).  

2.5 Factoren voor succes 

Volgens Boonstra et al. (2013) kunnen een aantal factoren leiden tot een succesvolle complementaire 

munt. De eerste factor heeft te maken met de bestedingsmogelijkheden. Uitgaven zijn in bijna alle gevallen 

moeilijker dan credits verdienen. Hoe meer verzilvermogelijkheden, hoe hoger de waarde van de valuta.  

Daarnaast is ‘education’ en bemiddeling ook een belangrijke factor omdat een complementaire munt snel 

wordt vergeten. Klanten zullen de voordelen van het gebruik van de valuta herinneren door de juiste 

bemiddelingen en ‘education’. 

Eigendom is de volgende factor voor succes. De gemeenschap moet zich verantwoordelijk voelen voor het 

gebruik van de munt. 

De vierde factor is organisatiestructuur. De structuur van de organisatie moet zijn doelen evenaren en 

beïnvloedt de ondersteuning, de weerstand en het eigendom van gebruikers. 

Daarenboven is tijd ook belangrijk omdat het implementeren van een complementaire munt tijd nodig 

heeft. Onmiddellijke resultaten mogen niet verwacht worden. De munt heeft enige tijd nodig om zich te 

ontwikkelen. 
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Ambassadeurs spelen ook een belangrijke rol bij het succes van een complementaire munt. Zij zijn de 

sleutel om de bestaande groep deelnemers uit te breiden. 

Ten slotte is het juiste team samenstellen een belangrijke factor. De juiste mensen kunnen andere activeren 

en bijdragen aan een gezonde circulatiesnelheid. 

2.6 Soorten complementaire muntsystemen 

2.6.1 Commerciële systemen 

De commerciële systemen voor klantenbinding zijn de meest voorkomende complementaire 

muntsystemen. In 1980 werden ze gecreëerd door luchtvaartmaatschappijen onder de benaming ‘airmiles’. 

Ze hebben als doel om klanten te motiveren om dezelfde groep luchtvaartmaatschappijen of dezelfde 

supermarktketens of winkels te gebruiken. Deze munt kan verdiend worden zonder een voet in een vliegtuig 

te zetten (bijvoorbeeld door het gebruik van specifieke kredietkaarten). Momenteel zijn er al veertien 

triljoen airmiles in omloop. Dat is meer dan het aantal in omloop zijnde euro’s en dollars samen. Het is dus 

mogelijk om efficiënt te werken met zeer grote complementaire muntsystemen, doch kunnen ze niet 

fungeren als hulpmiddel tegen een crisis van de nationale munt (Hallsmith & Lietaer, 2009; Lietaer, 2001; 

Martens, 2013). 

2.6.2 Dienstensystemen 

Nieuwe leden delen mee welke diensten zij aanbieden en zelf wensen te ontvangen. Een centrale makelaar 

brengt deze leden dan in contact met andere leden voor de uitwisseling van die diensten. Het is een 

geformaliseerd wederkerig vrijwilligerswerk. Door het belonen van goed nabuurschap, maatschappelijke 

activiteiten en sociale zorg kunnen dienstensystemen bijdragen aan opbouw van sociaal kapitaal, cohesie 

en integratie. Voor dat systeem wordt er een op tijd gebaseerde munteenheid gebruikt. Voor elk uur dat 

iemand andere leden helpt, krijgt deze persoon een tijdskrediet. Dat tijdskrediet kan gebruikt worden voor 

de aankoop van diensten van andere leden, schenken aan iemand anders of sparen voor toekomstig 

gebruik. Bovendien is de tijd van ieder lid evenveel waard. Een bekend voorbeeld van een dienstensysteem 

is de Amerikaanse Time Banks (zie 2.9.7) (Seyfang & Longhurst, 2013; Martens, 2013). 

2.6.3 Regionale muntsystemen 

Regionale muntsystemen zijn gedekt door een munt en zijn actief binnen een geografische begrenzing. Bij 

dat soort geld kan een teveel aan complementaire munten steeds omgewisseld worden waardoor het 

onbeperkt aanvaard kan worden door gebruikers. Regionale munten kunnen enkel gespendeerd worden in 

een bepaalde regio en worden vaak ondersteund door een wettig betaalmiddel. Deze munt kan alleen 

worden gebruikt als betaalmiddel bij bepaalde bedrijven. De bedrijven kunnen het dan uitgeven aan andere 

deelnemende bedrijven of het omzetten in een wettig betaalmiddel tegen een rentevoet. Bekende 

voorbeelden hiervan zijn Ithaca Hours (zie 2.9.5) en BerkShares (zie 2.9.5) (Broere, 2009; Boonstra et al., 

2013; Martens, 2013). 

2.6.4 Bartersystemen 

Goederen of diensten ruilen tegen andere goederen of diensten zonder gebruik te maken van geld is het 

bartersysteem. Binnen de gemeenschap wordt er bijgehouden wie nog iets schuldig is aan wie. Een 

voorbeeld hiervan was de Belgische RES, een munt voor KMO’s. Hiernaast is de Local Exchange and Trading 

Systems (LETS) (zie 2.9.1) ook een gelijkaardig bartersysteem gericht op particulieren (Martens, 2013).  
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2.7 Vormen van complementaire munten 

2.7.1 Commodity money (‘grondstofgeld’) 

In de geschiedenis nam commodity money een buitengewoon grote verscheidenheid aan vormen aan. 

Voorbeelden als zout, vee, eieren, textiel … hebben samenlevingen eeuwenlang met succes gebruikt. 

Tijdens Wereldoorlog II werden sigaretten bijvoorbeeld in sommige gevangeniskampen gebruikt als 

betaalmiddel (Lietaer & Hallsmith, 2006). 

Volgende voor- en nadelen komen uit de community currency guide van Lietaer en Hallsmith (2006): 

Voordelen Nadelen 

 Niet veel sociale of juridische infrastructuur 

nodig om het te laten werken. 
 Enige valuta die kan werken in extreme 

omstandigheden (bv. burgeroorlog). 
 Het meest ongevoelig voor namaak. 

 Beperkte flexibiliteit om het te maken. 

 Kan lastig zijn om op te slaan, te 
handelen of te vervoeren. 

2.7.2 Papier en munten 

Deze vorm is tegenwoordig het bekends en populairst voor het hedendaagse gebruik van complementaire 

munten omdat het ‘easy to carry and handle’ is en relatief goedkoop is om te produceren (Lietaer & 

Hallsmith, 2006). 

Volgende voor- en nadelen komen uit de community currency guide van Lietaer en Hallsmith (2006): 

Voordelen Nadelen 

 Makkelijk hanteerbaar 

 Goedkoop te produceren 

 Makkelijk te vervalsen 

2.7.3 Elektronische media 

Voorbeelden van elektronische media zijn smartcards, centrale computer die de accounts uitvoert, of 

internetnetwerken. De grote meerderheid van conventioneel geld heeft in de afgelopen vier tot vijf decennia 

de vorm aangenomen van computerbites. Complementaire muntsystemen hebben dat pad ook gevolgd 

(Lietaer en Hallsmith, 2006). 

Volgende voor- en nadelen komen uit de community currency guide van Lietaer en Hallsmith (2006): 

Voordelen Nadelen 

 Computers zijn de meest gebruikelijke 

ondersteuning voor complementaire 
valutasystemen. Het is bevredigend als er 
toegang is tot telefoons en andere 
communicatiemiddelen om de informatie 
over te dragen aan de persoon die met de pc 
werkt.  

 Internetverbindingen waarin gebruikers 

eigen transacties bijwerken verlagen de 
overheadkosten. 

 Nadeel van het eerste voordeel is dat het 

een arbeidsintensieve manier vereist om 
de transacties te verwerken. 

 Nadeel van het tweede voordeel: extra 
risico’s voor fraude + niet iedereen heeft 
toegang tot een computer. 

Opmerking van Lietaer en Hallsmith (2006, p. 15) op de twee voordelen: “Smartcards combine the 

advantages of both, but require readers that are both expensive and not commonly found anywhere but 

Europe and Japan at this point. The best electronic solution would be to have the complementary currency 
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piggy-back on another smartcard application, such as a public transport or a bank-smartcard. That way 

the marginal cost of adding the complementary currency application becomes very reasonable." 

2.7.4 Mixed media 

Wanneer verschillende media voor dezelfde munt worden gebruikt, biedt dat een maximale flexibiliteit. 

Conventioneel geld heeft ook een evolutie gevolgd naar meer gemak. Eerst was er commodity money en 

daarna was het handiger om papierontvangsten af te handelen met beloften om die fysieke grondstof te 

betalen. Vervolgens kwam de elektronische media, nadat de technologische infrastructuur beschikbaar was, 

en deze zijn zelfs goedkoper om te verplaatsen dan papieren valuta. De nationale munt heeft dus meerdere 

vormen: papier en/of munten en elektronische bits (Lietaer & Hallsmith, 2006). 

Volgende voor- en nadelen komen uit de community currency guide van Lietaer en Hallsmith (2006): 

Voordelen Nadelen 

 Ideaal omdat de voordelen van elke vorm 
afgestemd kan worden op de specifieke 
toepassing van de munt. 

 Vanuit oogpunt van veiligheid: wat ook 
de zwakste media is, het wordt de 
zwakste schakel van de hele keten. 

2.8 Gemeenschapsmunten 

2.8.1 Betekenis 

Gemeenschapsmunten of ‘community currencies’ proberen in het algemeen niet de functies van 

conventioneel geld na te bootsen. Gemeenschapsmunten zijn valuta’s voor speciale doeleinden. Ze kunnen 

extra liquiditeit proberen te bieden wanneer een ruilmiddel schaars is. Daarnaast kan het ook een winkel 

met waarde aanbieden die alleen voor bepaalde doeleinden kan worden bewaard of die bepaalde soorten 

gedrag stimuleert. Dergelijke duurzame monetaire systemen worden ontwikkeld door maatschappelijke 

organisaties en niet-gouvernementele organisaties (Seyfang & Longhurst, 2013). Het zijn systemen die 

georganiseerd zijn volgens ‘niet-voor-particuliere-winst’-principes en zijn bedoeld om specifieke 

geografische gemeenschappen te bedienen (Collom et al., 2012). 

2.8.2 Reden van gebruik 

Over de hele wereld worstelen lokale overheden om de economische ontwikkeling te bevorderen. Dat om 

twee belangrijke redenen. Enerzijds inwoners betere banen te kunnen geven en anderzijds waardevollere 

belastinggrondslag te creëren zodat gemeentelijke diensten, die aan het publiek worden aangeboden, 

kunnen verbeterd worden (Lietaer & Hallsmith, 2006). 

Onopzettelijk ondermijnt de overheid de langdurige economische veiligheid van de gemeenschap door de 

manier waarop ze economische ontwikkeling nastreeft. Ze besteden veel tijd en geld aan het werven van 

grote, externe bedrijven. Dat kan ervoor zorgen dat lokale producenten moeten sluiten, terwijl de winsten 

van de grote bedrijven meestal uit de lokale economie komen. Dat leidt tot bijvoorbeeld belastingen van 

hogere verzekeringstarieven, arbeidskosten of hogere verzendkosten. Hierdoor blijven de lokale 

gemeenten achter met een lagere inkomstenbasis. Die gaan dan bijvoorbeeld belastingen of waterkosten 

verhogen voor de lokale bevolking. Wanneer inwoners met een laag inkomen deze hogere kosten niet meer 

kunnen betalen gaan de gemeentelijke instanties hun dienst stopzetten (Lietaer & Hallsmith, 2006). 

Daarom hebben lokale gemeenschappen nieuwe manieren nodig om mensen aan het werk te krijgen en 

om te betalen voor lokale diensten zoals onderwijs, kinderopvang, afvalbeheer… . Er zijn onvervulde 
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behoeften in de gemeenschap voor deze diensten, terwijl er onderbenutte bronnen beschikbaar zijn die dat 

kunnen opvullen. Nieuwe ideeën zijn nodig om het sociale systeem nieuw leven in te blazen. Tevens zouden 

mensen op deze manier terug een hechtere gemeenschap kunnen vormen en meer verbonden zijn. Trends 

tonen namelijk aan dat minder mensen zich aansluiten bij maatschappelijke organisaties (Lietaer & 

Hallsmith, 2006). 

Gemeenschapsmunten geven gemeenten en regio’s een middel om echte rijkdom te creëren in hun lokale 

economie door de onvervulde behoeften af te stemmen op de onderbenutte middelen. Daarnaast biedt het 

ook een manier om de rijkdom, die lokaal wordt geproduceerd, ten goede te laten komen aan lokale 

mensen. Dat in plaats van te worden overgeheveld naar verre bedrijven (Lietaer & Hallsmith, 2006). 

Complementaire munten zijn bovendien niets nieuws. Ze hebben altijd naast staatsgeld bestaan. In tijden 

van recessie en economische crisis lijken parallelle vormen van uitwisseling echter aantrekkelijker en 

ontstaat er een nieuwe cyclus van experimenten en groei van gemeenschapsmunten (Stodder, 1998). In 

dat soort tijden kunnen deze systemen zowel positieve als negatieve aandacht van overheden krijgen. In 

sommige gevallen zullen regeringen muntexperimenten ondersteunen en in andere gevallen zullen ze 

onderzocht worden op hun belasting- of uitkeringsimplicaties. Voor sommige systemen is dat een probleem 

gebleken, maar ondanks vermoedens van het tegendeel, zijn de belastingimplicaties van deze systemen 

normaal transparant en eenvoudig (Seyfang & Longhurst, 2013). 

De reden om gemeenschapsmunten te gebruiken heeft ermee te maken dat geld een sociaal gebouwde 

instelling is, dat betekent dat alternatieve systemen van uitwisseling of financiële dienstverlening meer 

duurzame incentives en structuren kunnen inbouwen dan conventioneel geld (Douthwaite, 1996; Lietaer, 

2001). 

In het volgend deel worden een aantal voorbeelden van complementaire munten gegeven. Deze lijst is 

niet-exhaustief.  

2.9 Voorbeelden van complementaire munten 

2.9.1 België 

Het Toreke 

De Stad Gent, Samenlevingsopbouw Gent, FairFin en de Vlaamse Overheid belonen buurtbewoners in Gent 

voor hun inzet voor de wijk Rabot-Blaisantvest in het kader van burenzorg, buurtzorg en milieuzorg met 

hun eigen complementaire munt: het Toreke. Het Toreke is een alternatief systeem om mensen te belonen 

voor hun inzet voor de buurt en werd gelanceerd als pilootproject in 2010. Mensen kunnen biljetten van 

één of tien Torekes verdienen met allerhande acties voor het milieu of voor de buurt en daar vervolgens 

brood, groenten, fruit of spaarlampen mee kopen. Een dynamische samenwerking tussen buurtbewoners  

is vereist. Het project werd heel succesvol waardoor de proeffase ingeruild werd tegen een project van 

onbepaalde duur. In 2013 won deze complementaire munt de Oost-Vlaamse Prijs voor het sociaal-cultureel 

werk (FairFin, 2014 & Samenlevingsopbouw, z.j).  

In Gent was het de droom van de bewoners om een hofje te hebben dat het startpunt bood voor de stad 

om de Torekes in te voeren. Torekes verbinden mensen en stimuleren de waarden samenwerken en 

solidariteit. Niet het aantal uitgegeven Torekes, maar de dynamiek en solidariteit die de Torekes 

teweegbrengen tussen mensen is belangrijk. Tien Torekes komt overeen met één euro (FairFin, 2014 & 

Samenlevingsopbouw, z.j.). Als vrijwilligers zich één uur inzetten krijgen ze 25 euro (Rabotsite, z.j.).  
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Een buurtbewoner kan op verschillende manieren Torekes verdienen. Dat door verhalen voor te lezen in 

de Mandalaschool, voetbaltraining te geven, helpen in sociale kruideniers Gent, geveltuin aan te leggen, 

kippenren van kinderdagverblijf Tierlantuin te onderhouden enzovoort (Samenlevingsopbouw, z.j.). De 

Torekes kunnen betaald worden bij lokale handelaars in de wijk. Daarnaast kunnen buurtbewoners ook 

bioscooptickets, postzegels, lijntickets, vuilniszakken …  kopen met Torekes (Samenlevingsopbouw, z.j.). 

Voordelen Nadelen 

 Maatschappelijk engagement 
 Milieu helpen 
 Solidair 
 Samenwerking 

 Bekendheid 
 Veel handelaars doen mee 

 Nieuwe klanten voor lokale handelaars 

 Papieren munt (print kosten) 
 Lokaal (kleine bereikbaarheid) 

Pluimen  

De complementaire munt Pluim is de wijkmunt van Ledeberg sinds 2016. Mensen krijgen Pluimen als ze 

zich inzetten voor de buurt, voor de buren of voor het organiseren van activiteiten. De buurtbewoners 

kunnen deze ‘Pluimen’ onderling verder ruilen of uitgeven bij een plaatselijke handelaar of lokale 

organisatie (bv. huren van een kinderfiets of koffie kopen). Bewoners werken zelf mee aan een 

aangenamere, groenere en toffere buurt. Momenteel werken een twaalftal lokale organisaties samen om 

via de Pluimen deze doelstellingen te realiseren. Deze complementaire munt heeft als een van haar doelen 

om een genetwerkte buurt uit te bouwen. Maatschappelijk kwetsbare bewoners moeten zich thuis voelen 

binnen het netwerk. Pluimen kunnen niet omgezet worden in euro’s (zoals bij de Torekes), maar in tijd. 

Eén pluim staat voor vijftien minuten inzet (Samenlevingsopbouw, z.j.; Muntuit, 2019 & Netwerk Bewust 

Verbruiken vzw, 2016). 

Voordelen Nadelen 

 Maatschappelijk engagement 
 Milieu helpen 
 Maatschappelijke kwetsbare bewoners laten 

thuis voelen in een netwerk 
 Nieuwe klanten voor lokale handelaars 

 Lokaal (kleine bereikbaarheid) 
 Papieren munt (een pluim)  print 

kosten 

Mechelse Koekoek 

De Mechelse Koekoek is een complementaire munt die ontstaan is in mei 2018. De Keeting en Muntuit 

lanceerde deze gemeenschapsmunt met de steun van de provincie Antwerpen en Be Planet. Ecoso, 

Vormingplus regio Mechelen, lokale dienstencentra, buurtcomité Heihoek, de Fietsotheek en De Keeting 

zijn partners in dit project. De Mechelse Koekoek dient als alternatief betaal-, ruil- en waarderingsmiddel 

voor mensen die iets doen in een organisatie, voor de buurt of voor elkaar. Met de Mechelse Koekoek 

maken ze tastbaar werk van de doelstellingen van De Keeting vzw, een vereniging waar armen het woord 

nemen. De Mechelse Koekoek richt zich tot alle bewoners van de Heihoek. In de toekomst willen ze heel 

Mechelen bereiken (De Nijn, 2018 & Vormingplus, 2018). 
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Voordelen Nadelen 

 Maatschappelijk engagement 
 Laat arme mensen zich belangrijk en 

productief voelen 

 Lokaal (kleine bereikbaarheid) 
 Nieuw, nog niet heel bekend 

 Online weinig informatie te vinden over deze 
complementaire munt 

Troeven 

Troeven is een waarde gedreven complementaire munt in de provincie Antwerpen die tot doel heeft de 

gemeenschap te versterken. Deze munt heet Troeven omdat alle mensen troeven of kwaliteiten hebben 

die ze kunnen inzetten voor de samenleving. Zij rekenen op burgers die de handen uit de mouwen willen 

steken voor sociale en duurzaamheidsacties. Niet alleen rekenen zij op burgers, maar ook op organisaties 

met een maatschappelijke sleutelfunctie en ondernemingen die willen bijdragen tot een warme en 

duurzame samenleving. Door de gemeenschap te helpen of in te zetten voor duurzame acties kunnen 

Troeven verdiend worden. Deze Troeven kunnen onderling worden geruild, gespaard voor een goed doel 

of verzilverd bij een van de deelnemende winkeliers of culturele organisaties. Deze complementaire munt 

helpt aan een meer betrokken en groene samenleving en versterkt hierdoor de lokale gemeenschap. Eén 

minuut staat gelijk aan één troef. Troeven zijn elektronisch beschikbaar, maar een papieren versie bestaat 

ook (Troeven, z.j. & Van Gucht, 2014). 

Voordelen Nadelen 

 Gemeenschap versterken 

 Milieu verbeteren 

 Digitaal + papieren munt     

 Lokaal (kleine bereikbaarheid) 

 Papieren munt (print kosten) 

BuurtPensioen 

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren in Brussel die elkaar helpen in het dagelijks leven. Het is een 

vorm van pensioensparen. Veel ouderen maken zich zorgen over wie voor hen gaat zorgen als ze het ooit 

wat moeilijker hebben. Om dat probleem op te lossen is het BuurtPensioen ontstaan. De diensten die de 

persoon nu zelf biedt aan anderen, zullen leden later terug aan de persoon bieden wanneer deze daar zelf 

nood aan heeft. Leden verdienen dus “uren” door ondersteuning te geven aan andere personen uit de wijk. 

Hiermee bouwen ze een spaarrekening op volgens de tijd die ze solidair hebben geïnvesteerd ten dienste 

van andere personen in de wijk (Woonzorgbrussel, z.j.). 

Een lokale antenne koppelt vraag en aanbod aan elkaar. Het is een begeleid netwerk. De lokale antenne 

wordt altijd gemodereerd door een lokale partner (bv. dienstencentrum, buurthuis of voorziening). 

Wederkerigheid is de basis van het BuurtPensioen. Iedereen kan iets vragen, iedereen heeft iets te bieden. 

Door deze onderlinge verbondenheid ontstaat een dynamiek die de sociale cohesie in de wijk versterkt. De 

inzet van de deelnemers wordt geregistreerd via een systeem van timebanking. Wanneer iemand hulp 

heeft aangeboden, registreert deze persoon per kwartier hoeveel tijd daaraan besteed wordt. Deze tijd kan 

dan later ingezet worden als de persoon hulp nodig heeft van iemand anders. Het BuurtPensioen is een 

alternatieve vorm van pensioensparen (Kenniscentrum WWZ, z.j.). 

Voordelen Nadelen 

 Maatschappelijk en sociaal engagement 

 Vorm van pensioensparen 

 Ouderen kunnen langer in eigen huis blijven wonen 

 Enkel per kwartier 

 Levensduur project? 

 Lokaal (kleine bereikbaarheid) 
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Lets Limburg 

Lets is een afkorting die staat voor “Local Exchange and Trade System”. Lets is een gemeenschapsmunt 

opgericht als reactie op de lokale sociale en economische consequenties van globalisatie. Lets is als eerste 

ontwikkeld in Vancouver Island (Canada) vanwege een dramatische stijging van de lokale werkloosheid 

waardoor veel inwoners afhankelijk werden van publieke hulp. Het concept van Lets sloeg aan en heeft 

zich uitgebreid naar de rest van de wereld (Pacione, 1997). Het model is relatief eenvoudig. Deelnemers 

doen mee, melden zich aan met een account en gebruiken interne valuta om goederen en diensten uit te 

wisselen. Deelnemers kunnen een positief of negatief saldo hebben dat overeenkomt met de goederen die 

ze hebben verworven of opgegeven. Dat model wordt wederzijds krediet genoemd omdat de som van alle 

positieve en negatieve saldi gelijk moet zijn aan nul (Boonstra et al., 2013). 

Lets Hasselt werd opgericht in 1999 door leden van een ecoteam. Nadien is Lets Hasselt steeds gegroeid 

doordat er leden kwamen vanuit de hele provincie Limburg. Vanaf dan werd het Lets Limburg. Via het 

Letssysteem kan iedereen een talent of vaardigheid aanbieden. Zo worden er via Lets veel huishoudelijke 

taken zoals strijken of kuisen uitgewisseld. Deze munt brengt onbekenden met elkaar in contact en creëert 

daardoor onverwacht vriendschappen (FairFin, 2016 & LETS Limburg, z.j.). 

Letsen draait op de uitwisseling van “drepkes”. Als iemand iets voor je doet, geef je die persoon een 

waardering in “drepkes” volgens een tarief dat je zelf afspreekt. Zoals de euro de munteenheid is van het 

huidig economisch systeem, zo is een drepke de waarderingseenheid van dat lokaal uitwisselsysteem. Een 

drepke is een waarderingseenheid op basis van tijd en is vastgesteld op twintig drepkes per uur. Het 

systeem werkt op basis van geven en vragen en de drepkes dienen om het evenwicht tussen die twee te 

behouden. Wat bij de ene bijkomt, gaat bij de andere af. Sommige leden staan in min, andere in plus. In 

min staan is niet erg. Leden moet dan terug drepkes gaan verdienen (LETS Limburg, z.j.). 

Voordelen Nadelen 

 Onderdeel van Lets (kunnen uitwisselingen doen met andere Lets-

groepen) 

 Anderen helpen 

 Stimuleren van gemeenschapszin (Pacione, 1997) 

 Verbeteren van het individueel zelfvertrouwen d.m.v. waarderen 

van vaardigheden (Pacione, 1997) 

 Individuen voorzien met materialen en diensten en de opportuniteit 
om hun leven te verrijken (Pacione, 1997) 

 Grote bereikbaarheid 

 Vertrouwen is 

belangrijk 
 

TalentO   

De gemeenschapsmunt TalentO uit Roeselare is een papieren munt gesteund door Fedasil, Muntuit vzw en 

Welzijnshuis Roeselare. Deze complementaire munt is sinds mei 2018 in een opbouwfase, maar in 

samenwerking met “mooimakers” zijn er al redelijk wat TalentO’s verdiend. Een TalentO kan verdiend 

worden door iemand te helpen, iets te organiseren of mee te helpen aan een feest in de buurt. In 

tegenstelling tot de Gentse gemeenschapsmunt “Toreke” die heel wijkgericht is, heeft deze munt de ambitie 

om alle inwoners van Roeselare aan te spreken. Momenteel worden munten verdeeld door middel van een 

mobiel loket, namelijk een bakfiets (Knack, 2018; Muntuit, 2019). TalentO legt ook een specifieke focus 

op asielzoekers die met dat systeem beloond kunnen worden. Met TalentO kunnen inwoners van Roeselare 

vervolgens bij verschillende handelaars terecht (Muntuit, 2019 & Nieuwsblad, z.j.). De inwoners van 

Roeselare kunnen TalentO besteden bij bijvoorbeeld het Hummus restaurant waar hij of zij een korting 
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krijgt voor één TalentO. Daarnaast kunnen ze dat ook besteden bij De Spil, waar de inwoner een filmticket 

krijgt voor één TalentO (Muntuit, 2019).  

Voordelen Nadelen 

 Asielzoekers die beloond kunnen worden 

 Maatschappij helpen 

 Nieuwe klanten voor lokale handelaars 

 Relatief nieuw, nog niet heel bekend 

 Papieren munt (print kosten) 

 Lokaal (kleine bereikbaarheid) 

2.9.2 Nederland 

TradeQoin 

TradeQoin is een complementaire munt die in 2014 in Nederland gelanceerd is door Qoin. Het gaat om een 

handelsnetwerk voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) die de uitwisseling van goederen en 

diensten tussen de leden van het netwerk faciliteert dankzij het gebruik van TradeQoin. Leden kunnen 

onderlinge transacties uitvoeren met TradeQoin die hun bedrijf helpt groeien, nieuwe klanten vinden en 

tegelijk geld besparen. TradeQoin wil de omzet, de rendabiliteit en de kaspositie van deelnemende KMO’s 

verbeteren door marketingactiviteiten te combineren met een virtuele munteenheid. Het ultieme doel is 

veerkrachtige regio’s te generen met sterke KMO’s (Community Currency, z.j.). 

Een TradeQoin-ondernemer verkoopt zijn of haar product of dienst aan andere ondernemers uit het 

TradeQoin-netwerk. Deze ondernemers verkopen het product of de dienst weer aan de TradeQoin-

ondernemer. De ondernemers betalen elkaar met de TradeQoin. TradeQoins kunnen niet gekocht of 

verkocht worden, ze kunnen enkel verdiend en uitgegeven worden. TradeQoin is een digitale munt en 

maakt geen gebruik van briefjes of kleingeld. Deze digitale munt is gekoppeld aan een online TradeQoin-

bankrekening. Een TradeQoin staat gelijk aan één euro (Community Currency, z.j. & TradeQoin, z.j.).  

Voordelen Nadelen 

 Nieuwe klanten (het is een groeiend netwerk) 

 Vergroot omzet (creëren eigen investeringsruimte) 

(TradeQoin, z.j.) 

 Verbetert winstgevendheid (TradeQoin richt zich op 
het binnenhalen van nieuwe opdrachten voor uw 
bedrijf) (TradeQoin, z.j.) 

 Verbetert liquiditeit (TradeQoins uitgeven =geen 
euro’s uitgeven op dat moment ⇒ bespaar euro’s) 

(TradeQoin, z.j.) 

 Digitale munt 

 Geen papieren munt 

 Geen maatschappelijke/milieu 

reden 

Makkie 

De Makkie is een gemeenschapsmunt voor de wijk rond het Makassarplein in Amsterdam. Later werd het 

programma uitgebreid naar de volledige Indische Buurt. Mensen verdienen Makkies door vrijwilligerswerk 

te doen voor de buurt of een buurtbewoner. Dat gebeurt onder toezicht van de gemeente, 

huisvestingsmaatschappijen, instellingen voor welzijnswerk of professionele organisaties. De Makkie is een 

ruilmiddel dat gemeten wordt in tijdseenheden (uren). Voor elk uur vrijwilligerswerk verdient een 

buurtbewoner één Makkie. De waarde van de Makkie kan verschillen. Makkies zijn briefjes met een waarde 

van ½ of een uur. Er kunnen maximaal acht Makkies per week verdiend worden. De Makkies kunnen niet 

ingewisseld worden voor geld. De website biedt een marktplaats aan voor vraag en aanbod van de diensten 

(Community Currency, z.j. & Makkie, z.j.).  
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Deze gemeenschapsmunt is bedoeld om de plaatselijke bevolking te stimuleren zelf hun 

verantwoordelijkheid op te nemen, hen aan te moedigen een actieve rol te spelen in hun gemeenschap 

(Community Currency, z.j. & Makkie, z.j.).  

Voordelen Nadelen 

 Plaatselijke bevolking helpen     

 Makkie biljetten + online handelen 

 Nieuwe klanten voor lokale handelaars 

 Limiet om Makkies te verdienen 

 Geen online rekening 

 Papieren munt (print kosten) 

 Lokaal (kleine bereikbaarheid) 

2.9.3 Verenigd Koninkrijk 

Brixton Pound 

Deze gemeenschapsmunt wordt uitgegeven in de Londense wijk Lambeth in het Verenigd Koninkrijk. Het 

werd gelanceerd in 2009 door Transition Town Brixton als een papieren munt, maar sinds 2011 is het ook 

elektronisch beschikbaar. Momenteel werkt de Brixton Pound als digitale munt met een betaalsysteem via 

sms-bericht en als papieren munt met briefjes van 1, 5, 10 & 20 pond sterling. De Brixton Pound is de 

eerste plaatselijke munt van het VK in een stedelijk gebied, en de vierde transitiestad die zijn eigen valuta 

heeft. De andere zijn de Totnes Pound in Devon, het Lewes Pound in Sussex en het Stroud Pound in 

Gloucestershire (Community Currency, z.j.).  

De reden om deze complementaire munt te ontwikkelen was om de plaatselijke zelfstandigen een duwtje 

in de rug te geven. De financiële crisis gaf de kleine bedrijven veel moeilijkheden in London. Ze hadden 

het vaak moeilijk om krediet te verkrijgen waardoor ze een hogere huur moesten betalen en zware 

concurrentie ondervonden van internationale winkelketens en supermarkten. De raad van het district 

waarin de wijk Brixton gelegen is, de Lambeth Council, erkende de impact van de Brixton Pound door het 

stimuleren van een positieve plaatselijke identiteit, de bewustmaking van de lokale productie en 

consumptie (Community Currency, z.j.).  

De munteenheid is vooral bedoeld als een plaatselijk ruilmiddel. De rekeneenheid van de Brixton pound is 

het pond sterling. Een Brixton Pound heeft dezelfde koopkracht als één GBP (Community Currency, z.j.). 

Voordelen Nadelen 

 Digitaal + papieren munt 

 Stimuleert economie in tijden van 
crisis 

 Lokale economie steunen 

 Nieuwe klanten aantrekken 

 Digitaal systeem werkt enkel met sms-

berichten 

 Geen maatschappelijke/milieu redenen 

 Papieren munt (print kosten) 

2.9.4 Italië 

Sardex 

Sinds 2010 bestaat in Sardinië de gemeenschapsmunt Sardex. Deze gemeenschapsmunt gaf aan bedrijven 

een kans die ze nooit zouden gehad hebben doordat de bankencrisis de markt verstoorde. Lokale 

ondernemingen kregen geen leningen meer van de banken omdat deze zelf in moeilijkheden zaten. Er zijn 

twee manieren om te reageren op deze problemen: het bedrijf stoppen of een alternatief zoeken. Vijf 

dertigers kozen voor de tweede aanpak en lanceerde de complementaire munt ‘Sardex’. De munt is 

rentevrij en zorgt dat ondernemers op het eiland elkaars goederen en diensten betalen en financieren. De 
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Sardex toonde aan dat het mogelijk is om sociale en commerciële doelen te combineren in lokale netwerken 

gebaseerd op vertrouwen. De onderneming Sardex wordt gefinancierd door een toetredingskost en een 

jaarlijkse bijdrage van de leden. Ondertussen heeft Sardex meer dan vijftig mensen in dienst om het 

systeem draaiende te houden voor meer dan drieduizend bedrijven (Pawlata, 2018 & Poorthuis, z.j.). 

De Sardex werkt als een wederzijds kredietsysteem. Elk bedrijf start bij nul. Bedrijven kunnen Sardex 

verdienen door goederen of diensten te leveren aan andere bedrijven in het netwerk. Ondernemingen 

mogen ook tot een bepaalde limiet in het rood gaan. Waar een bedrijf eerder bij een bank ging lenen, wordt 

dat nu vervangen door de wederzijdse tegoeden in Sardex. Cruciaal bij deze gemeenschapsmunt is dat er 

geen interest op de Sardex betaald wordt. Daarom is het een belangrijke bouwsteen van de zoektocht naar 

een alternatieve economie die niet per se moet groeien (Poorthuis, z.j.). 

Voordelen Nadelen 

 Stimuleert economie in tijden van crisis 

 Zeer succesvol (een van de iconen van de 

complementaire munten) 

 Nieuwe klanten aantrekken 

 Digitaal (online rekening)   

 Geen maatschappelijke/milieu redenen 

 Geen papieren versie (bejaarden) 

 Kunnen niet sparen (reden: onderdeel om 
economie te redden) 

 Vertrouwen is belangrijk 

2.9.5 Verenigde Staten 

Ithaca Hours 

Ithaca Hours is een lokale munteenheid uit Ithaca, New York. Deze munteenheid is geïntroduceerd omdat 

de oprichters alsmaar meer geld zagen verdwijnen uit Ithaca. In tegenstelling tot de US Dollar blijft Ithaca 

Hours in de regio om elkaar te helpen. Ondertussen gebruiken al meer dan 500 bedrijven in de regio de 

munteenheid (Ithaca Hours, z.j.).  

De Ithaca Hours is een papieren munteenheid waarvan de waarde gelinkt is aan de US Dollar. Iedere 

opdracht van een uur komt overeen met een rekening van $ 10 want dat was het uurloon in het gebied op 

het moment dat het systeem gestart is. De biljetten komen in zes verschillende vormen die gaan van zes 

minuten (= $ 1) tot twee uur (= $ 20). Cruciaal voor Ithaca Hours is dat de lokale bedrijven betrokken 

zijn. Zo ontstond een “Ithaca Hours zone” waar het merendeel van de transacties plaatsvindt. Ithaca Hours 

is aantrekkelijk voor bedrijven omdat ze niets moeten registreren of rapporteren aan een centrale 

coördinator. Ithaca Hours wordt ook niet omgewisseld naar dollars omdat er een groot netwerk is waar de 

bedrijven hun Ithaca Hours kunnen spenderen. Ze kopen voorraden aan met de Ithaca Hours en betalen 

zelfs voor een deel hun personeel in Ithaca Hours. Doordat het een geprinte versie is, faciliteert het ook 

individuele participatie. Symbolisch, want de fysieke briefjes maken het voor de mensen gemakkelijker om 

te geloven dat het geld waarde heeft. Het is ook gemakkelijk om te participeren aangezien iedereen de 

Ithaca Hours kan kopen of accepteren, al starten de meeste participanten door een applicatie in te dienen 

om er officieel bij te horen. Ithaca Hours probeert mensen aan te sporen om hen in te schrijven door gratis 

Ithaca Hours te geven aan nieuwe participanten. Nog een voordeel is dat geprinte biljetten participanten 

ontmoedigt om schulden aan te gaan (Collom, 2005).  
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Voordelen Nadelen 

 Minder administratie, want minder controle 

 Geen accountant/accounting systeem nodig 

 Kleinere stap tot acceptatie omdat het geprint geld is 

(symbolisch) 

 Moet niet omgewisseld worden naar Dollar 

 Nieuwe participanten door gratis “Hours” 

 Geprinte biljetten ontmoedigen participanten om 

schulden aan te gaan 

 Meer geld in de regio (Ithaca Hours, z.j.) 

 Hours promoot lokaal shoppen 

 Hours heeft gezorgd voor een verdubbeling van het 
minimumloon in de regio (Ithaca Hours, z.j.) 

 Hours zorgt ervoor dat lokale winkels premium 

prijzen kunnen vragen voor lokale producten (Ithaca 
Hours, z.j.) 

 Hours helpt om nieuwe bedrijven te starten en 

nieuwe jobs te werven (Ithaca Hours, z.j.) 

 Hours zorgt ervoor dat de regio minder afhankelijk is 

van import (Ithaca Hours, z.j.) 

 Hours stimuleert gemeenschapszin (Ithaca Hours, 
z.j.) 

 Minder controle (papier), weinig 

data om systeem te evalueren 
(Collom, 2005) 

 Papieren versie (print kosten) 

(Collom, 2005) 

BerkShares 

De BerkShare is een gemeenschapsmunt uit Berkshire County, Massachusetts. Het is een papieren munt 

waarbij $ 95 bij de bank kan omgewisseld worden voor 100 BerkShares. Vervolgens bij het spenderen staat 

een Berkshare gelijk aan één dollar. Dat betekent dat personen 5% korting krijgen als ze transacties doen 

in BerkShares. De accepterende firma kan deze BerkShares zelf opnieuw uitgeven of wisselen bij de bank 

aan hetzelfde tarief dat de consument gewisseld heeft. Het grote voordeel van de Berkshare is de 

participatie van de lokale bedrijven. Deze munt heeft meer dan vierhonderd verzilverpartners. De mensen 

die betalen met de Berkshare maken een bewuste beslissing om de lokale economie te ondersteunen 

(BerkShares Inc., 2006).  

Voordelen Nadelen 

 Steun lokale economie 

 Nieuwe klanten aantrekken 

 Papieren munt 
o Weinig controle over het aantal transacties 
o Print kosten 

 Niet digitaal 

2.9.6 Japan 

Fureai Kippu 

Tsutomu Hotta, een zeer gerespecteerde voormalige procureur-generaal en minister van Justitie heeft bij 

zijn pensionering in 1991 besloten om zijn energie te richten op het groeiende probleem van de zorg in 

Japan. Japan is het land met de snelst verouderende bevolking ter wereld. Daarom richtte hij het Sawayaka 

Fukushi centrum op. Dat werd later een instituut. Het idee van Hotta was om twaalf miljoen vrijwilligers 

aan te moedigen met de ‘Fureai Kippu’ (in het Nederlands betekent dit ‘zorgzame relatietickets’) die op dat 

moment werd gelanceerd (Lietaer, 2010).  

In 1995 was er een krachtige aardbeving in het Kobe-gebied. De capaciteit van de interventie door de 

Japanse overheid tijdens een gebeurtenis van deze schaal was duidelijk overbelast. Er ontstond een 
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spontane ‘grass-root’ vrijwilligersbeweging om in de brede hulp te voorzien die op dat moment nodig was. 

Hotta werd toen een van de belangrijkste lobbyisten voor het introduceren van de eerste wetgeving voor 

non-profitorganisaties in Japan. In 1998 werd de nieuwe wetgeving aangenomen, zijn lobby was een succes 

(Lietaer, 2010). 

Fureai Kippu zijn elektronische tickets. Ze worden op een geautomatiseerde spaarrekening betaald aan 

personen die ouderen of gehandicapten helpen met aspecten van hun zorg die niet onder de Japanse 

nationale gezondheidszorg vallen. Voorbeelden hiervan zijn diensten in hun eigen huizen voor voedsel of 

het dagelijkse bad (ritueel in Japan), voorlezen voor blinde mensen of helpen bij het winkelen (Lietaer & 

Hallsmith, 2006). 

De rekeneenheid is het dienstuur. Er zijn verschillende percentages toegepast op verschillende diensten. 

Zo is bijvoorbeeld een uur winkelen of lezen gecrediteerd met één Fureai Kippu. Een ander voorbeeld is 

hulp bij lichaamsverzorging waar een vrijwilliger voor elk uur van de service twee Fureai Kippu krijgt. Deze 

tickets kunnen voor eigen gebruik worden bewaard of overgedragen aan iemand anders naar keuze. Dat 

kan een ouder of een gezinslid zijn die elders in het land woont en soortgelijke hulp nodig heeft. Het geheel 

wordt gecoördineerd door de Sawayaka Healthcare Foundation (Lietaer & Hallsmith, 2006).  

Voordelen Nadelen 

 Door het ondersteuningssysteem die ouderen bij hun 

thuis hebben: 
o Het tijdstip waarop ouderen naar dure 

bejaardentehuizen moeten verhuizen, kan 
aanzienlijk worden uitgesteld (Lietaer & 

Hallsmith, 2006) 
o De periode die ouderen in ziekenhuizen 

doorbrengen na een medisch probleem kan veel 
korter zijn (Lietaer & Hallsmith, 2006) 

 Drastische verlaging van maatschappelijke kosten van 
ouderenzorg door bovenstaande voorbeelden (Lietaer & 

Hallsmith, 2006) 

 Kwaliteit van leven voor ouderen verbetert (Lietaer & 
Hallsmith, 2006) 

 Creëert een hulpbronnenstroom die niet afhankelijk is 

van overheidssubsidies, dure verzekeringen of nationale 
valuta om te functioneren (Lietaer & Hallsmith, 2006) 

 Elektronische tickets (grote bereikbaarheid) 

 Geen papieren versie 

(bejaarden) 

2.9.7 Meerdere landen 

Time Banks 

Time Banks is een vorm van een gemeenschapsmunt die informeel vrijwilligerswerk beloont doordat 

participanten betaald worden met een uur inzet als ze zelf een uur inzet geleverd hebben. Dat kan op elk 

moment verzilverd worden door aan het systeem één uur werk te vragen. Sinds de ontwikkeling van Time 

Banks is deze munt enorm gegroeid en bestaat het nu in 22 landen verspreid over zes continenten. Het 

systeem van Time Banks verschilt over de landen heen, maar bij het merendeel van de Time Banks wordt 

een makelaar/bemiddelaar betrokken. Deze managet de schema’s, onderhoud de database en rekruteert 

nieuwe mensen en organisaties. Een digitaal systeem is ontwikkeld om transacties waar te nemen, op te 

slaan en te belonen wanneer participanten elkaar helpen (Ozanne, 2010).  

Verschil tussen LETS & Time Banks is dat LETS meer gefocust is op economische transacties en Time Banks 

meer gefocust is op sociale transacties. De Lets munteenheid reflecteert de schommelingen van de 



20 
 

nationale munteenheid of wordt lokaal onderhandeld. Time Banks is gebaseerd op de assumptie dat 

iedereen zijn werk een gelijke waarde heeft, ongeacht welk werk het is. Een uur werk staat gelijk aan één 

tijdscredit (Ozanne, 2010).  

De meest voorkomende transacties van diensten in Time Banks zijn: tuinieren, liften geven, gezelschap 

houden, doe-het-zelf taken, hond uitlaten en computertraining. De participanten die deelnemen aan Time 

Banks zijn vooral vrouwelijk, blank en hoogopgeleid (Ozanne, 2010). De belangrijkste redenen waarom 

participanten aansluiten bij Time Banks zijn voornamelijk het vergroten van de koopkracht en de 

mogelijkheid om anderen te helpen (Ozanne, 2010).  

De sleutel karakteristieken om Time Bank projecten succesvol te maken: projecten moeten informeel 

blijven, ze moeten opportuniteiten bieden om persoonlijk te groeien en uzelf te ontwikkelen, ze moeten 

emotionele intelligentie ontwikkelen bij de mensen, ze moeten gebruik maken van het netwerk van hun 

deelnemers, echte verantwoordelijkheid afstaan en participanten incentives bieden (Ozanne, 2010).  

Voordelen Nadelen 

 Doet sociale interactie stijgen & creëert 

sociale netwerken (Ozanne, 2010) 

 Zorgt ervoor dat participanten hun 
eigen vaardigheden herkennen en 
ontwikkelen. Alsook nieuwe 

vaardigheden aanleren (Ozanne, 2010) 

 Grote bereikbaarheid 

 Een kloof m.b.t. “vaardigheden” zorgt dat vele 

gewilde transacties niet plaatsvinden (één 
derde van de participanten in het onderzoek 
van Ozanne (2010) gaf deze kloof aan). 

 Psychologische barrière, participanten vinden 

het moeilijk om het concept van Time Banks te 
begrijpen. Bv. het feit dat je “schulden” kan 
aangaan (Ozanne, 2010). 

 Veel non-actieve leden (Boonstra et al., 2013) 

2.10 Besluit 

Uit de literatuurstudie concluderen de onderzoekers dat complementaire munten altijd bestaan hebben. 

Eerst als grondstofgeld en later als papier of munten. De laatste jaren is digitaal geld er bijgekomen. 

Daarbovenop tonen de voorbeelden van complementaire munten aan dat er veel succesverhalen zijn. Zo 

zorgen deze munten voor een alternatief systeem van uitwisseling of financiële dienstverlening en kunnen 

deze meer duurzame incentives en structuren inbouwen in tegenstelling tot conventioneel geld. Ze kunnen 

een hulpmiddel zijn voor verandering in het economische en sociale domein. 

Zowel papieren als digitale munten hebben voor- en nadelen. Papieren munten zijn bijvoorbeeld handig(er) 

voor oudere personen die niet met digitale technologie kunnen werken, maar als nadeel heeft deze vorm 

dat het gemakkelijk vervalst kan worden. Daarnaast zijn er ook de printkosten. Naast deze vorm hebben 

digitale munten ook voor-en nadelen. Zo hebben digitale munten een grote bereikbaarheid en als nadeel 

dat de deelnemers een internetverbinding nodig hebben of een betaalkaart. 
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3   Nieuwe mogelijkheden 

In dit deel wordt een overzicht van ideeën gegeven voor nieuwe mogelijkheden van een digitale 

complementaire munt. Dat zijn geen uitgewerkte toekomstplannen, maar ideeën ontstaan uit een 

literatuurstudie en expertinterviews met Belfius en Alfa-zet systems. De onderzoekers zijn niet dieper 

ingegaan op de haalbaarheid van deze ideeën en het draagvlak ervoor. Om deze ideeën als volwaardige 

mogelijkheden voor de toekomst te kunnen beschouwen zal er nog verder onderzoek moeten gebeuren. 

Het doel van het gedeelte nieuwe mogelijkheden van een digitale complementaire munt is om als inspiratie 

te dienen voor de coördinator(s) van Uitmuntend Limburg. De nieuwe digitale mogelijkheden zijn opgedeeld 

in vijf categorieën, namelijk: bewustzijn, datamining, gamificatie, participatie en eenvoud. 

3.1 Bewustzijn 

Uitmuntend Limburg kan met de LimbU burgers bewuster maken van hun ecologische mogelijkheden. Dat 

wordt weergegeven door onderstaande voorbeeld.  

Informatie verstrekken 

Via het LimbU-platform kunnen steden en gemeenten ook de mogelijkheid krijgen om door middel van 

informatie het gedrag van de burger te sturen. Zo kan de stad of gemeente bijvoorbeeld via het digitale 

systeem van LimbU aangeven waar melk in glazen flessen gekocht kan worden.  

Voordelen Nadelen 

 Gratis gedrag sturen 
 Lokale producenten steunen 

 Implementatie software 
o Extra complexiteit 
o Extra kosten 

3.2 Datamining 

Met datamining wordt het delen van data uit transacties bedoeld. De data kunnen gedeeld worden met 

verzilverpartners of andere geïnteresseerden. 

Uitmuntend Limburg heeft de optie om data gratis aan te bieden en zo lokale producenten en handelaars 

te ondersteunen. Tevens kan de vzw ook tegen betaling data uitwisselen. Bij de verzilverpartners heeft 

Uitmuntend Limburg de mogelijkheid in plaats van hen verzilverde LimbU om te ruilen voor euro’s, deze 

voor een deel te verwisselen voor data. Let op dat hierbij de GDPR-wetgeving niet overtreden zal worden. 

Stel een privacyverklaring op waarbij aangegeven wordt waarvoor gegevens gebruikt zullen worden en 

vraag toestemming aan de LimbU-deelnemers voor het gebruik van hun gegevens (GBA, z.j.; Privazyplan, 

z.j.).  

Voordelen Nadelen 

 Verzilverpartners kunnen inspelen op de 
behoefte van de LimbU-deelnemers. 

 Extra inkomsten LimbU 

 Strikte voorwaarden GDPR-wetgeving 
 Interesse handelaren? 
 Software  extra kosten 

3.3 Gamificatie 

Bij gamificatie worden nieuwe mogelijkheden besproken die kunnen zorgen voor meer beleving bij de 

LimbU-deelnemer.  
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Punten toekennen 

Uit onderzoek van Bruno, Götte en Lorenz (1999) blijkt dat er voorzichtig moet omgesprongen worden met 

financiële beloningen. Dat vermits een financiële beloning aan vrijwilligers kan leiden tot een crowding-out 

effect indien de beloning te klein is. Zo heeft Titmuss (1970) aangeduid dat betalen voor bloeddonaties het 

aantal bloeddonaties kan verminderen, indien deze betaling te laag is. Potentiële donoren kunnen het 

gevoel krijgen dat hun motivatie niet geapprecieerd wordt. Verder blijkt dat de motivatie van vrijwilligers 

ook daalt als een financiële beloning gezien wordt als controlerend. Dat verlaagt het gevoel van 

zelfstandigheid van de vrijwilliger en zorgt voor een crowding-out effect. Hiertegenover staat dat als de 

beloning gezien wordt als zijnde ondersteunend in plaats van controlerend, er een crowding-in effect kan 

waargenomen worden (Bruno, Götte & Lorenz, 1999).  

Omdat het niet altijd mogelijk is om een hoge financiële waardering te voorzien om de vrijwilligers 

voldoende te appreciëren, kan een puntensysteem als extra alternatief dienen. LimbU-deelnemers krijgen 

per actie waaraan ze deelnemen een vast aantal punten toegewezen (variabel aantal punten kan ook). Als 

een deelnemer een vooropgesteld ‘puntendoel’ bereikt wordt hij/zij beloond met een extra bedrag in LimbU. 

Op deze manier kunnen zeer actieve vrijwilligers extra beloond worden.  

Voordelen Nadelen 

 Trouwe vrijwilligers extra belonen 
 Mogelijkheid om voor acties geen LimbU te 

geven maar enkel punten 
 Verrassing = extra beleving (kan ook een 

verzilveroptie zijn bij LimbU) 

 Extra complexiteit naast het al complex 
gegeven van een nieuwe munt 

 Software  extra kosten 

Verrassing 

Om extra beleving te creëren is het een mogelijkheid om de deelnemers de kans te geven hun verdiende 

LimbU (of punten) in te ruilen voor een verrassing. Uitmuntend Limburg of de stad en gemeente kunnen 

een aantal producten of diensten voorzien die deelnemers zouden kunnen verkrijgen als verrassing. Hierbij 

kunnen alle mogelijke prijzen op voorhand bekend gemaakt worden. Als er een goede spreiding is tussen 

heel erg aantrekkelijke beloningen en minder aantrekkelijke beloningen kan dat de beleving verhogen.  

Voordelen Nadelen 

 Meer beleving 
 Hoeveelheidskortingen bekomen bij 

leveranciers 

 Steun lokale producenten en handelaren 

 Gokken wordt aangemoedigd 
 Minderjarigen? 
 Software  extra kosten 

Rangschikking 

Deze nieuwe mogelijkheid zorgt voor een rangschikking waar iedere LimbU-deelnemer een plaats in krijgt 

naargelang het aantal voltooide vrijwilligersactiviteiten (of het aantal verzamelde punten). De top tien 

deelnemers per stad of gemeente kunnen online geplaatst worden (indien toestemming) op de LimbU-

website met het aantal punten dat ze verzameld hebben. Op deze manier krijgen de meest actieve LimbU-

deelnemers extra erkenning en krijgt de LimbU herkenning.  

Een variant op deze rangschikking kan zijn om een rangschikking te maken met betrekking tot steden en 

gemeenten. De punten van de deelnemers uit een stad of gemeente worden dan opgeteld en gedeeld door 

het aantal LimbU-deelnemers in die stad of gemeente. Op deze manier geef je de deelnemers een 

gezamenlijk doel, namelijk de beste stad of gemeente worden. Deze rankschikking kan je dan ook openbaar 
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maken op de LimbU-website. Dat geeft zeer veel publiciteitsmogelijkheden (zoals artikelen in de krant, 

extra beloningen voor de top drie, …).  

Ranking Voordelen Nadelen 

Personen  Extra motivatie voor deelnemers 

 Extra publiciteit opties  

 Software: 

o Extra kosten 
o Extra complexiteit 

Steden en 
gemeenten 

 Extra motivatie deelnemers 
 Extra motivatie steden en gemeenten 
 Extra publiciteit opties  
 Groter gemeenschapsgevoel 

 Software: 
o Extra kosten 
o Extra complexiteit 

 Mogelijkheid dat 

deelnemers minder 
gemotiveerd worden 
omdat hun 
gemeente/stad altijd 

laatste eindigt 
 Controle op steden en 

gemeenten m.b.t. 
doorgeven data 

3.4 Participatie 

Onderstaande ideeën geven een overzicht van mogelijkheden waarbij LimbU meer participatie kan 

verkrijgen van de lokale producenten en handelaars en de burgers.  

Uitwisselplatform 

Op het uitwisselplatform kunnen LimbU-deelnemers materialen met elkaar uitwisselen. Op deze manier 

kan de circulaire economie gesteund worden, alsook het gemeenschapsgevoel verhoogd worden. Een 

LimbU-deelnemer zou bijvoorbeeld graag éénmalig gebruik willen maken van een aanhangwagen. 

Vervolgens kan deze deelnemer een oproep doen via het LimbU-platform waardoor een andere LimbU-

gebruiker (in ruil voor LimbU of gratis) zijn aanhangwagen kan uitlenen. 

Voordelen Nadelen 

 Gemeenschapsgevoel vergroten 
 Circulaire economie steunen 

 Schade aan materiaal na gebruik 
 Dalende verkoop lokale handelaren en 

producenten 
 Software  extra kosten 

Bedrijven die projecten financieren 

Om meer betrokkenheid van bedrijven te krijgen kan Uitmuntend Limburg hen de mogelijkheid geven om 

uitgifte-partner te worden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een producent of handelaar graag zijn 

werknemers wil motiveren om met de fiets naar het werk te komen. Hiervoor kan de producent of handelaar 

vervolgens LimbU gebruiken. Verder zouden bedrijven ook acties voor niet-werknemers kunnen 

organiseren, als ze op een bepaalde manier de gemeenschap willen steunen. Op deze manier worden 

steden en gemeenten ondersteund door producenten en handelaren met betrekking tot het in omloop 

brengen van LimbU.  

Voordelen Nadelen 

 Meer betrokkenheid bedrijven 
 Meer LimbU in omloop 

 Meer actiemogelijkheden 

 Geheel afhankelijk van bedrijven 
 LimbU moet acties controleren en 

goedkeuren 
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Transacties tussen LimbU-deelnemers 

Een ander idee dat werd besproken met de digitale experten was dat burgers met elkaar kunnen 

onderhandelen. Dat idee doet denken aan de complementaire munt Lets. LimbU kan een netwerk maken 

waar LimbU-deelnemers met elkaar kunnen onderhandelen door LimbU als betalingsmiddel te gebruiken. 

Echter moet hier een controle op komen. Uitmuntend Limburg moet ervoor zorgen dat mensen op voorhand 

hun actie registreren in het netwerk. Als die actie wordt goedgekeurd door Uitmuntend Limburg, kunnen 

de LimbU-deelnemers met elkaar onderhandelen. Een voorbeeld kan zijn dat een vrijwilliger voor een 

persoon met een beperking wil gaan winkelen. De invalide persoon kan de vrijwilliger dan belonen met 

bijvoorbeeld vijf LimbU.  

Voordelen Nadelen 

 Vergroot het gemeenschapsgevoel 

 Meer interactie tussen LimbU-deelnemers 
 Snellere circulatie van de LimbU 

 Extra kosten 

 Controle op de acties/handelingen 
 Concurrentie van Lets Limburg 
 Software  extra kosten 

Crowdfunding 

Crowdfunding stelt een groot aantal mensen in staat om via een technologieplatform een breed scala aan 

activiteiten te financieren, waaronder zakelijke projecten, persoonlijke leningen en liefdadigheidsprojecten 

(Ma & Liu, 2017).  

Crowdfunding is een vrij nieuwe methode om projecten te financieren door individuen die het sociale web 

gebruiken. Het is een succesvolle implementatie op gebied van culturele en sociale projecten zonder 

winstoogmerk in de afgelopen jaren (Röthler & Wenzlaff, 2011). De afgelopen tien jaar is crowdfunding 

enorm gestegen in zijn populariteit. Volgens crowdexpert.com heeft de wereldwijde sector in crowdfunding 

in 2015 een geschat totaal van $ 34 miljard opgehaald (Ma & Liu, 2017).  

Drie soorten spelers bestaan binnen crowdfunding. Als eerste zijn er de projectaanbieders. Zij leveren de 

originele ideeën, blauwdrukken of projecten die externe financiering nodig hebben. Vervolgens zijn er de 

potentiële investeerders die geïnteresseerd zijn in het idee. Als laatste is er het internetplatform dat alle 

spelers verbindt (Ma & Liu, 2017). 

Twee nieuwe mogelijkheden bestaan voor de LimbU met betrekking tot crowdfunding. De eerste nieuwe 

mogelijkheid voor LimbU kan zijn om een crowdfundingplatform te maken waar mensen hun verdiende 

LimbU kunnen storten voor een project naar hun keuze van een uitgiftepartner. De tweede nieuwe 

mogelijkheid is dat mensen hun euro’s kunnen storten in projecten van uitgiftepartners. De tweede optie 

bereikt een groter segment. 

Voordelen Nadelen 

 Populariteit van een project testen en 
bewijzen (Röthler & Wenzlaff, 2011; 
Manchanda & Muralidharan, 2014).  

 Efficiënt doelgroep identificeren (Manchanda & 
Muralidharan, 2014). 

 Transparantie van financiering (Röthler & 
Wenzlaff, 2011). 

 Vergroot bekendheid van projecten bij het 

grote publiek, door projecten voor te stellen 
(Manchanda & Muralidharan, 2014). 

 Biedt feedback-mogelijkheid over het 

idee/project. Wanneer ontvangen financiering 
niet dichtbij het doelkapitaal ligt is er minder 

 Sociale media spelen een belangrijke rol 
bij de ontwikkeling van crowdfunding. 
Het interactieve web stelt gebruikers in 
staat om inhoud te creëren, te 
verspreiden en te bespreken (Röthler & 

Wenzlaff, 2011). LimbU maakt nog niet 
veel gebruik van sociale media, 
waardoor dit een nadeel kan zijn.  

 Veel tijd en moeite nodig om een 
idee/project te promoten met 
campagnes en promoties (Manchanda & 

Muralidharan, 2014). 
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animo voor het idee (Manchanda & 
Muralidharan, 2014). 

 Burgers kunnen investeren in hun 
gemeenschap en zo bijdragen aan duurzame 
economische ontwikkeling (Golić, 2013). 

 Brengt burgers dichter bij het project omdat 

ze door de investering er deel van zijn. 

 Vereist controle van LimbU (enkel 
nuttige projecten voorgesteld op het 

crowdfundingplatform). 
 Software  extra kosten 

Donaties 

Uitmuntend Limburg heeft de mogelijkheid om een functie in de app of website aan te bieden waar mensen 

vrijwillig spullen kunnen doneren (dus zonder expliciete oproep van instanties). Denk hierbij aan 

voorwerpen die niet meer gebruikt worden door de eigenaar. Deze spullen kunnen gedoneerd worden aan 

goede doelen. Daarbovenop kan deze functie een optie zijn dat LimbU-deelnemers hun verdiende LimbU 

doneren aan een goed doel.  

Voordelen Nadelen 

 Donaties van voorwerpen stimuleren circulaire 
economie 

 Extra steun voor goede doelen 
 

 Controle houden zodat enkel goederen 
in degelijke staat gedoneerd worden 

 Extra kosten 
 Software  extra kosten 

Fotofunctie 

Uit de interviews met steden en gemeenten werd vernomen dat vrijwilligers graag gewaardeerd worden. 

Een foto-functie kan hiervoor zorgen. Zo kunnen vrijwilligers foto’s delen van hun vrijwilligerswerk en 

hierdoor meer erkenning verkrijgen. Dat kan gebeuren op het LimbU-platform. 

Voordelen Nadelen 

 Meer interactie tussen LimbU-deelnemers 
 Meer erkenning voor LimbU-deelnemers 
 Gemeenschapsgevoel verhogen 
 Mond-op-mond reclame 

 Wildgroei foto’s  controleren 

(controleren: deelnemers kunnen foto’s 
rapporteren die niet geschikt zijn) 

Groepsactiviteiten 

Tevens werd uit interviews vernomen dat vrijwilligers graag in contact komen met elkaar om bijvoorbeeld 

verhalen uit te wisselen. Om dat extra te faciliteren kunnen er acties aangeboden worden die gezamenlijk 

dienen vervolledigd te worden. Deelnemers kunnen zich via het LimbU-platform inschrijven voor een actie. 

Voordelen Nadelen 

 Vergroot gemeenschapsgevoel 
 Meer interactie tussen LimbU-deelnemers 

 Moet geïmplementeerd worden in 
software 

o Extra kosten 

Deelfunctie 

Via een deelfunctie kunnen LimbU-deelnemers acties delen op sociale media (= digitale mond-op-mond 

reclame). Verder kan LimbU het ook gebruiksvriendelijk maken dat deelnemers hun foto’s die ze op het 

platform toevoegen, automatisch kunnen delen op sociale-media profielen. 

Voordelen Nadelen 

 Digitale mond-op-mond reclame 

 Meer interactie tussen LimbU-deelnemers 

 Software  extra kosten 
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Uitkijkfunctie 

Deelnemers duiden hun meest favoriete verzilvermogelijkheden aan via de uitkijkfunctie. Vervolgens 

kunnen ze na iedere voltooide actie zien hoever ze van hun favoriete verzilvermogelijkheid verwijderd zijn.  

Voordelen Nadelen 

 Deelnemers worden op de hoogte gehouden 
van hun doel/mogelijkheden 

 Motivatie om doel te bereiken (= extra acties) 

 Data over verzilvermogelijkheden 

 Complexiteit 
 Extra kosten 

3.5 Eenvoud 

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is het belangrijk dat het LimbU-systeem zeer eenvoudig is. De 

onderstaande ideeën kunnen hierbij helpen.  

App-koppeling 

De efficiëntie kan verhoogd worden door andere applicaties te koppelen aan de LimbU-app. Denk aan de 

stadsapplicatie, gezondheidsapplicaties, verzilverpartnerapplicaties …. Daarnaast is er bij één gemeente de 

opmerking gekomen of een applicatie zoals ‘Flowbikes’ gekoppeld kan worden aan de LimbU applicatie? 

Flowbikes is een applicatie die in Bonheiden kinderen stimuleert om te fietsen. 

Voordelen Nadelen 

 Efficiënt wisselen tussen applicaties 
 Indien de LimbU app aan populariteit wint, 

kan er geld gevraagd worden voor een 
koppeling aan deze applicatie 

 Software  extra kosten 

 Afhankelijk van andere applicaties 

Feedback functie 

Om de efficiëntie van het LimbU-platform te verhogen kunnen deelnemers via een functie op de website of 

applicatie feedback geven over LimbU. Dat kan zowel gaan over het LimbU-systeem als over acties. Het 

kan interessant zijn om info te verkrijgen over de sterke en zwakke punten van het systeem en de acties.  

Voordelen Nadelen 

 Efficiënt optimaliseren 
 Meer betrokkenheid deelnemers 

 Controle op ongepaste taal 
 Spam 
 Software  extra kosten 

Stadskaart 

Het gebruiksgemak van de LimbU-deelnemer kan verhoogd worden door LimbU te koppelen aan een 

overkoepelende stadskaart, waardoor burgers slechts over één kaart moeten beschikken voor diverse 

aangelegenheden in de stad of gemeente.  

Voordelen Nadelen 

 Gebruiksgemak verhoogt  Stad of gemeente moet een 
overkoepelende kaart hebben 

 Software  extra kosten 

3.6 Besluit 

Er kunnen vijf verschillende luiken onderscheiden worden betreffende de nieuwe mogelijkheden van digitale 

complementaire munten, namelijk: bewustzijn, datamining, gamificatie, participatie en eenvoud. 

Betreffende bewustzijn kan het digitale platform de burger informeren over bijvoorbeeld ecologische 
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producten, zoals waar melk in glazen flessen verkocht worden. Daarnaast heeft een digitale munt de 

mogelijkheid om consumenten en hun gedrag beter te begrijpen door middel van datamining. Het is 

bijvoorbeeld mogelijk om anonieme data te gebruiken om lokale producenten te ondersteunen. Gamificatie 

kan dan weer toegepast worden door vrijwilligers te rangschikken naargelang hun inspanningen, om ze op 

deze manier extra te motiveren. Verder kunnen lokale bedrijven, steden en gemeenten ook mee 

participeren door een uitgiftepartner van LimbU te worden. Burgers kunnen betrokken worden bij 

verschillende activiteiten en (via crowdfunding) projecten financieren met hun verdiende LimbU. Om zoveel 

mogelijk mensen te kunnen bereiken, moet het systeem ook eenvoudig zijn. Door de LimbU te koppelen 

aan een overkoepelende stadskaart, hebben burgers slechts één kaart nodig voor diverse aangelegenheden 

in de stad of gemeente.   
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4   Draagvlak bij burgers 

Dit hoofdstuk focust op het draagvlak van de LimbU bij burgers. 952 Limburgers hebben uiteindelijk de 

vragenlijst voor dit onderzoek ingevuld. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de categorieën 

leeftijdsgroepen, soort stad en gemeente en LimbU-status niet representatief zijn ten opzichte van de 

Limburgse bevolking. Daarom hebben de onderzoekers deze categorieën gewogen om een representatief 

beeld te tonen. Geslacht is wel representatief bij dit onderzoek en moet dus niet gewogen worden. Als een 

test een significant verschil berekende tussen gewogen en niet gewogen bij een vraag, dan is de gewogen 

grafiek ook toegevoegd in het groen. De ongewogen grafieken zijn oranje. 

Als eerste zullen de socio-demografische vragen uitgelegd worden. Vervolgens komt het klimaat en het 

Limburggevoel aan bod. Daarnaast hebben de onderzoekers gekeken naar de bekendheid en het gebruik 

van de LimbU. Voorts worden de positieve activiteiten aangehaald zoals wat de bevolking gedaan heeft het 

voorbije jaar of de geschikte positieve activiteiten voor LimbU. Daarenboven worden de resultaten getoond 

van de vragen met betrekking tot het betalen met LimbU en het verdienen van LimbU. Daarnaast wordt er 

een open vraag getoond in verband met de opmerkingen over LimbU of de vragenlijst. Als laatste eindigen 

de onderzoekers met een besluit.  

4.1 Socio-demografische kenmerken 

Tabel 1 geeft een overzicht van de socio-demografische vragen van de respondenten. Onder de tabel 

kunnen de bijpassende figuren teruggevonden worden ter illustratie van de cijfers. Tot slot wordt bij elke 

grafiek aangegeven hoeveel respondenten de desbetreffende vraag hebben ingevuld. Niet elke som komt 

aan een totaal van 952 respondenten omdat niet elke respondent iedere vraag heeft ingevuld. In totaal 

hebben 952 Limburgers de enquête ingevuld. 

Vraag Frequentie Percentage 

Hoe identificeert u uzelf?   
Man 464 48,7% 
Vrouw 474 49,8% 

Andere 0 0,0% 
Ik wens deze vraag niet te beantwoorden 14 1,5% 
   
Leeftijdsgroepen   
15 tot 24 jaar 236 24,6% 
25 tot 34 jaar 156 16,4% 

35 tot 44 jaar 138 14,5% 

45 tot 54 jaar 116 12,2% 
55 tot 64 jaar 171 18,0% 
65+ jaar 137 14,4% 
   
Soort gemeente   
Centrumstad 325 34,1% 

Woon + landelijke gemeente 283 29,7% 
Kleine stad + verstedelijkte gemeente  344 36,1% 
   
Wat is uw hoogst behaalde diploma?   
Lager onderwijs 7 0,7% 
Secundair onderwijs 274 28,9% 
Hoger onderwijs (niet universiteit) 355 37,3% 

Universiteit 301 31,7% 
Andere 12 1,3% 

   
Wat is uw burgerlijke staat?   
Ongehuwd 322 34,0% 
Gehuwd 421 44,4% 

Gescheiden 51 5,4% 
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Weduwe/weduwnaar 29 3,1% 

Samenwonend 125 13,2% 

   
Wat is uw tewerkstelling?   
Voltijds 342 36,1% 
4/5 90 9,5% 
Halftijds 58 6,1% 

Werkloos 12 1,3% 
Student 213 22,5% 
Werkstudent 8 0,8% 
Huisvrouw/man 5 0,5% 
Gepensioneerd 181 19,1% 
Andere 39 4,1% 
   

Hoeveel kinderen heeft u?   
Geen 435 45,9% 
1 124 13,1% 

2 274 28,9% 
3 93 9,8% 
Meer dan 3 21 2,2% 
   

In welke mate bent u akkoord met volgende 
stelling: De milieuproblematiek is een ernstig 
fenomeen. 

  

Helemaal niet akkoord 8 0,8% 
Niet akkoord 15 1,6% 
Neutraal 85 9,0% 

Akkoord 405 42,8% 
Helemaal akkoord 433 45,8% 
   
In welke mate bent u akkoord met volgende 
stelling: Door het gebruik van ecologische 

producten, verkleinen we onze ecologische 
voetafdruk. 

  

Helemaal niet akkoord 8 0,8% 
Niet akkoord 21 2,2% 
Neutraal 148 15,6% 
Akkoord 505 53,4% 
Helemaal akkoord 264 27,9% 
   
In welke mate bent u akkoord met volgende 

stelling: Ik doe wat ik kan om de globale 
klimaatsverandering te verminderen, ook al kost 
het meer geld en tijd. 

  

Helemaal niet akkoord 16 1,7% 
Niet akkoord 86 9,1% 
Neutraal 339 35,8% 

Akkoord 378 40,0% 
Helemaal akkoord 127 13,4% 
   
In welke mate voelt u zich thuis in Limburg?   
Heel erg thuis 713 75,4% 
Redelijk thuis 171 18,1% 
Valt wel mee 52 5,5% 

Ik voel me hier niet thuis 10 1,1% 

Tabel 1: Socio-demografische kenmerken 

Uit Figuur 1 kan aangetoond worden dat de meerderheid van de respondenten behoren tot de leeftijden 15 

tot 24 jaar. 24,6% van de Limburgers behoort tot deze groep oftewel 236 personen van de 954 

respondenten. Het percentage van de andere leeftijdsgroepen liggen dichter bij elkaar. De leeftijdsgroep 

55 tot 64 jaar vertegenwoordigt 18% van de respondenten in de enquête en de leeftijdsgroep 45 tot 54 

jaar 12,2%. 
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Figuur 1: Leeftijdsgroepen 

Niet alle gemeenten worden in Figuur 2 getoond. Enkel de gemeente waarvan vijf of meer mensen de 

enquête hebben ingevuld staan in Figuur 2. Van de 952 respondenten die in Limburg wonen, woont de 

meerderheid (30,6% of 291 respondenten) in Hasselt, de hoofdstad van Limburg.  

 

Figuur 2: Indeling naar hoofdverblijfplaats 
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In Figuur 3 zijn de steden en gemeenten uit de voorgaande figuur opgedeeld in drie groepen: kleine stad 

en verstedelijkte gemeente, centrumstad en woon/landelijke gemeente. Deze indeling is gebeurd op basis 

van de clusterindeling van Belfius. Tabel 2 verwijst naar de indeling van de Limburgse steden en gemeenten 

per type stad of gemeente.  

Centrumsteden Woon/landelijke gemeenten Kleine steden/verstedelijkte 
gemeenten 

 Hasselt 
 Genk 

 Alken 
 As 
 Bocholt 
 Borgloon 

 Diepenbeek 
 Dilsen-Stokkem 
 Gingelom 
 Halen 

 Ham 
 Hamont-Achel 

 Hechtel-Eksel 
 Heers 
 Herk-De-Stad 
 Herstappe 
 Hoeselt 
 Kinrooi 
 Kortessem 

 Maaseik 
 Nieuwerkerken 
 Oudsbergen 
 Peer 
 Pelt 
 Riemst 

 Voeren 

 Wellen 
 Zonhoven 
 Zutendaal 

 Beringen 
 Bilzen 
 Bree 
 Heusden-Zolder 

 Houthalen-Helchteren 
 Lanaken 
 Leopoldsburg 
 Lommel 

 Maasmechelen 
 Sint-Truiden 

 Tessenderlo 
 Tongeren 

Tabel 2: Indeling steden en gemeenten o.b.v. clusterindeling Belfius 

Uit Figuur 3 kan er gesteld worden dat de drie groepen ongeveer evenredig verdeeld zijn en evenveel 

vertegenwoordigd worden in dit onderzoek. Zo behoren bijvoorbeeld 36,1% van de Limburgers bij de 

clusterindeling kleine steden en verstedelijkte gemeenten.  

 

Figuur 3: Indeling naar type stad en gemeente 
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Figuur 4 toont de verdeling tussen de steden en gemeenten die LimbU niet gebruiken en steden en 

gemeenten die LimbU wel gebruiken. Deze verhouding is bijna evenredig. Er is slechts 1% verschil tussen 

deze twee groepen. 

 

Figuur 4: LimbU-status 

In Figuur 5 kan er vastgesteld worden dat het merendeel van de 948 Limburgers over een voltijdse job 

beschikken (36,1% of 342 personen). Daarnaast hebben de studenten een grote meerderheid, 213 

studenten (22,5%) hebben namelijk de enquête ingevuld. Deze hoeveelheid kan verklaard worden doordat 

de enquête verspreid geweest is naar alle studenten van de UHasselt. Tevens zijn de gepensioneerde 

respondenten met 19,1% ook voor een groot deel aanwezig. 4,1% van de Limburgers heeft “andere” 

aangeduid. Met “andere” wordt vooral zelfstandige of invalide bedoeld. 

 

Figuur 5: Tewerkstelling 

4.2 Klimaat en Limburggevoel 

Figuur 6 toont aan dat van de 946 Limburgers die deze vraag ingevuld hebben, de grote meerderheid 

(meer dan 85%) akkoord gaat dat de milieuproblematiek een ernstig fenomeen is. Slechts 2,4% gaat er 

niet mee akkoord. 
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Figuur 6: Milieuproblematiek 

Figuur 7 toont dat meer dan 80% van de Limburgers akkoord tot helemaal akkoord gaat dat door het 

gebruik van ecologische producten, de ecologische voetafdruk verkleint. Slechts 29 respondenten (3%) 

gaan niet akkoord met deze stelling. 

 

Figuur 7: Gebruik ecologische producten  

Bij Figuur 8 is er een duidelijker verschil te merken dan bij de andere twee stellingen. Hier is 53,4% akkoord 

tot helemaal akkoord met de stelling terwijl meer dan 10% van de Limburgers niet akkoord gaat. 
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Figuur 8: Klimaatsverandering 

Figuur 9 toont aan dat de grote meerderheid van de Limburgers zich heel erg thuis voelt in Limburg. Van 

de 946 respondenten voelen 713 Limburgers zich heel erg thuis in Limburg. Slechts 1,1% (10) van de 

respondenten voelt zich niet thuis in Limburg.  

 

Figuur 9: Limburggevoel 

4.3 Bekendheid LimbU 

Figuur 10 toont de mate waarin een respondent al bekend was met LimbU voor hij of zij deelnam aan de 

enquête. Een hele grote meerderheid van de 952 respondenten was helemaal niet bekend met LimbU vóór 

de deelname. 668 Limburgers (70,2%) kenden LimbU niet. 284 (29,8%) respondenten waren enigszins tot 

zeer bekend met LimbU. 
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Figuur 10: Bekendheid LimbU 

Bij Figuur 11 hadden de respondenten de mogelijkheid om meerdere opties aan te duiden. Enkel de 

inwoners van Limburg die op voorgaande vraag redelijk bekend, enigszins bekend of zeer bekend hebben 

aangeduid, kregen deze vraag te zien. De meerderheid van de respondenten zijn via de papieren of digitale 

krant bekend geraakt met LimbU. Ongeveer 37% is via deze manier in contact gekomen met LimbU. 

Daarnaast heeft een grote groep (23,9%) “andere” aangeduid. Bij deze optie gaven de respondenten aan 

dat ze via andere kanalen bekend geraakt zijn met de LimbU, zoals via de e-portemonnee, via de overheid, 

via Mooimakers, via een evenement, via Limburg.net of via de radio. Televisie werd het minst gekozen, 

slechts 9 keer (2,7%). 

 

Figuur 11: Ontdekking LimbU 
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4.4 Gebruik/deelname LimbU 

In Figuur 12 wordt er aangetoond hoeveel personen gebruik maken van de LimbU of niet. Enkel 

respondenten die vóór de deelname aan deze enquête bekend waren met LimbU, hebben deze vraag 

gekregen. 284 respondenten hebben deze vraag ingevuld. Het is opvallend dat 88% (250) van de 

respondenten die gehoord hebben van LimbU, LimbU niet gebruikt. Slechts 12% (34) van de respondenten 

heeft gebruik gemaakt van LimbU. De redenen hierachter kunnen teruggevonden worden in Figuur 13. 

Daarnaast is uit de correlatietesten gebleken dat op basis van de gewogen leeftijdsgroepen alsook de 

gewogen soort stad en gemeente, er een positieve verband is tussen Limburgers die gebruik maken van 

LimbU en Limburgers die de milieuproblematiek een ernstig fenomeen vinden. Daarnaast hebben deze twee 

wegingen ook een positief verband met Limburgers die akkoord zijn met het verkleinen van de ecologische 

voetafdruk en gebruik maken van LimbU. Daarenboven heeft deze vraag een verband met de stelling 

‘globale klimaatsverandering verminderen, ook al kost het meer tijd en geld’ op basis van de weging op 

soort stad en gemeente. Als laatste toont de correlatietest ook een verband tussen Limburgers die zich 

thuis voelen in Limburg en reeds gebruik maken van LimbU op basis van de weging op soort stad en 

gemeente. 

 

Figuur 12: Gebruik LimbU 

Van de respondenten die bij Figuur 12 hebben aangevinkt dat ze gebruik maken van LimbU, toont Figuur 

13 de reden waarom ze een LimbU-deelnemer geworden zijn. Bij deze vraag waren meerdere 

antwoordopties mogelijk. Bijna de helft (44,6%) van de 34 respondenten heeft bijdrage aan het milieu 

aangeduid. Bijdragen aan de gemeenschap volgt met 26,8% (15 respondenten). Hiernaast hebben ook 9 

respondenten (16,1%) aangeduid dat ze het doen om een centje bij te verdienen. Bijna 11% van de 

Limburgers heeft een andere reden waarom ze een LimbU-deelnemer geworden zijn. Bij deze optie gaven 

ze bijvoorbeeld aan dat het de enige manier is om ongebruikte vuilniszakken in te ruilen of om een beloning 

te krijgen van Mooimakers. 
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Figuur 13: Reden deelname LimbU 

In Figuur 14 worden de redenen getoond waarom Limburgers die LimbU kennen geen deelnemer geworden 

zijn van deze digitale munt. Bij deze vraag waren meerdere antwoordopties mogelijk. Meer dan een vierde 

van de respondenten heeft de optie “andere” aangeduid. Limburgers die deze optie kozen hebben vooral 

onderstaande antwoorden gegeven: 

 LimbU heeft geen meerwaarde: 12 respondenten 

 Onvoldoende geïnformeerd over LimbU: 33 respondenten 

 Uit het oog verloren: 8 respondenten 

Daarnaast weet bijna een vijfde niet waarom ze (nog) geen deelnemer geworden zijn. Voor 12,5% van de 

Limburgers of 35 respondenten kunnen de huidige acties niet overtuigen. Daarnaast hebben meer dan 10% 

van de respondenten aangeduid dat ze het systeem niet begrijpen of dat hun stad of gemeente niet mee 

doet aan LimbU. Slechts 10 personen (3,6%) zijn niet gemotiveerd om aan positieve acties deel te nemen. 

 

Figuur 14: Reden niet-deelname LimbU 
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Uit Figuur 15 kan afgeleid worden dat de grote meerderheid LimbU zou aanraden aan anderen. Van de 34 

Limburgers die LimbU al gebruiken, zegt 82,3% (28 respondenten) dat ze LimbU zullen aanraden aan 

anderen. Slechts 3 personen (8,8%) zal LimbU niet aan te raden. 

 

Figuur 15: Aanraden LimbU 

4.5 Positieve activiteiten 

Bij vraag 16 waren meerdere antwoordopties mogelijk. Figuur 16 toont aan dat meer dan 350 Limburgse 

inwoners energiezuinige toestellen aankoopt, aan thuiscomposteren doet en een lager gas/stroomverbruik 

heeft ten op zichten van het voorgaande jaar. 209 respondenten helpen ook ouderen. Aanleggen van een 

groendak en het uitlenen van een bakfiets aan het fietspunt zijn het minst aangeduid. Een oorzaak kan zijn 

dat niet iedereen een groendak kan aanleggen of omdat niet iedereen een bakfiets heeft. Een aantal 

mensen hebben ook “andere” aangeduid. De antwoorden van deze respondenten waren heel verspreid 

gaande van vrijwilligerswerk tot gratis huuradvies. 

 

Figuur 16: Deelname aan positieve activiteiten 
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Uit een test met deze vraag en de gewogen leeftijdsgroepen en een test met deze vraag en de ongewogen 

leeftijdsgroepen, hebben de onderzoekers een significant verschil ontdekt. Zo is er een verschil bij de optie 

aankoop energiezuinige toestellen. Bij de ongewogen leeftijdsgroepen is er een significant verschil tussen 

15-24 jaar en alle andere leeftijdsgroepen. 15- tot 24-jarigen zouden beduidend minder energiezuinige 

toestellen aankopen. Echter tonen de gewogen leeftijdsgroepen dat een significant verschil niet aanwezig 

is. Daarnaast tonen de ongewogen leeftijdsgroepen ook een significant verschil bij bloed doneren tussen 

65+’ers en 15- tot 24-jarigen. 65+’ers doneren beduidend minder bloed dan 15- tot 24-jarigen. Ook hier 

stellen de gewogen leeftijdsgroepen vast dat er geen significant verschil is. Bij een EHBO-cursus volgen 

worden er wel significante verschillen gevonden terwijl dit bij de ongewogen leeftijdsgroepen niet is. Zo is 

er een verschil tussen 65+’ers en alle andere leeftijdsgroepen. 65+’ers volgen beduidend minder een 

EHBO-cursus. Ook bij ouderen helpen hebben de onderzoekers een significant verschil ontdekt tussen 45- 

tot 54-jarigen en al de andere leeftijdsgroepen terwijl dat bij de ongewogen leeftijdsgroepen niet het geval 

is. 45- tot 54-jarigen helpen ouderen beduidend meer dan de andere leeftijdsgroepen. In Figuur 17 worden 

de nieuwe resultaten van deze vraag weergegeven. 

Figuur 17 heeft niet veel verschillen met Figuur 16. Wel toont deze grafiek dat de top drie veranderd is. Bij 

Figuur 16 was dat aankoop energiezuinige toestellen, thuiscomposteren en lager gas/stroomverbruik t.o.v. 

voorgaande jaar. Figuur 17 toont aan dat lager gas/stroomverbruik meer gekozen wordt dan 

thuiscomposteren. Daarnaast krijgt zwerfvuil bij de gewogen leeftijdsgroepen een hoger resultaat. 

 

Figuur 17: Gewogen op leeftijdsgroepen – deelname aan positieve activiteiten  
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zijn bij deelnemen aan een veiligheidsactie tussen woon/landelijke gemeenten en de andere twee clusters. 

De woon/landelijke gemeenten nemen significant minder deel aan een veiligheidsactie dan de andere 

clusters. Volgens de gewogen soort stad of gemeente is er geen significant verschil bij deelnemen aan een 

veiligheidsactie. 

De 161 Limburgers die bij Figuur 16 aangeduid hebben niet te hebben deelgenomen aan een positieve 

activiteit, werden gevraagd of ze zouden deelnemen aan positieve activiteiten indien ze beloond worden 

met LimbU. Uit Figuur 18 kan er gesteld worden dat meer dan 30% waarschijnlijk tot zeker wel zou 

deelnemen. Daarnaast zegt 26,8% waarschijnlijk niet tot zeker niet deel te nemen aan positieve activiteiten 

indien ze met LimbU zouden beloond worden.  

Daarnaast is uit de correlatietesten gebleken dat er op basis van de gewogen soort stad en gemeente een 

verband is tussen het deelnemen aan positieve activiteiten indien de LimbU-deelnemer ervoor beloond 

wordt met LimbU en de drie stellingen, alsook met de vraag omtrent thuis voelen in Limburg. 

 

Figuur 18: Deelname aan positieve activiteiten indien beloond met LimbU 

Uit Figuur 19 kan afgeleid worden dat van de 758 Limburgers die het voorbije jaar aan positieve activiteiten 

hebben deelgenomen, 31,7% van de Limburgers (240) waarschijnlijk wel vaker zou deelnemen aan de 

activiteiten indien ze ervoor beloond worden met LimbU. Zelfs 17,9% (136) van de respondenten zou zeker 

wel deelnemen. Slechts 19,3% van de Limburgers denkt waarschijnlijk niet tot zeker niet vaker deel te 

nemen aan positieve activiteiten indien beloond met LimbU. 

Daarnaast is uit de correlatietesten gebleken dat er op basis van de gewogen leeftijdsgroepen, soort stad 

of gemeente en LimbU-status geen verbanden zijn tussen deze vraag en ‘milieuproblematiek is een ernstig 

fenomeen’ en ‘gebruik ecologische producten verkleint de ecologische voetafdruk’. Wel hebben de 

onderzoekers een positief verband gevonden tussen Limburgers die akkoord gaan met de stelling ‘ik doe 

wat ik kan om de globale klimaatsverandering te verminderen, ook al kost het meer tijd en geld’ en deze 

vraag op basis van de gewogen leeftijdsgroepen en LimbU-status. Voorts hebben de onderzoekers ook een 

positief verband geconstateerd tussen Limburgers die zich thuis voelen in Limburg en deze vraag op basis 

van de gewogen leeftijdsgroepen, soort stad of gemeente en LimbU-status.  

17
10,6%

38
23,6%

63
39,1%

31
19,3%

12
7,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Zeker wel Waarschijnlijk wel Misschien Waarschijnlijk niet Zeker niet

P
e

rc
e

n
ta

ge

Zou u deelnemen aan positieve activiteiten indien u ervoor beloond 

wordt met LimbU? (N=161)



41 
 

 

Figuur 19: Vaker deelnemen positieve activiteiten indien beloond met LimbU 

Figuur 20 toont aan of de 758 respondenten van zeker wel tot zeker niet aan andere positieve activiteiten 

zullen deelnemen, dan diegene die ze hebben aangevinkt, indien ze ervoor beloond worden met LimbU. 

Van de 758 Limburgers die het voorgaande jaar aan positieve activiteiten hebben deelgenomen, zijn er 

347 respondenten (45,8%) die zeker wel tot waarschijnlijk wel aan andere positieve activiteiten zouden 

participeren indien ze beloond worden met LimbU. Slechts 134 Limburgers (17,7%) zouden zeker niet tot 

waarschijnlijk niet deelnemen aan andere activiteiten met of zonder beloning. 

Daarnaast is uit de correlatietesten gebleken dat er op basis van de gewogen leeftijdsgroepen, soort stad 

of gemeenten en LimbU-status geen verbanden zijn tussen deze vraag en ‘milieuproblematiek is een ernstig 

fenomeen’, ‘ik doe wat ik kan om de globale klimaatsverandering te verminderen, ook al kost het meer tijd 

en geld’ en ‘thuis voelen in Limburg’. Wel hebben de onderzoekers een positief verband gevonden tussen 

Limburgers die akkoord gaan met de stelling ‘gebruik ecologische producten verkleint de ecologische 

voetafdruk’ en deze vraag op basis van gewogen leeftijdsgroepen.  
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Figuur 20: Deelname andere positieve activiteiten indien beloond met LimbU 

Uit een test met de gewogen leeftijdsgroepen en de ongewogen leeftijdsgroepen hebben de onderzoekers 

een verschil ontdekt wat betreft deze vraag. Geen significant verschil is gevonden tussen de 15- tot 24-

jarigen en 35- tot 44-jarigen bij de gewogen leeftijdsgroepen in vergelijking met de ongewogen 

leeftijdsgroepen waar wel een significant verschil is. In Figuur 21 worden de nieuwe resultaten van deze 

vraag weergegeven. 

Figuur 21 toont geen grote verschillen met Figuur 20. Enkel dat de N (= aantal) lager wordt omdat de 

weging op leeftijdsgroepen sommige categorieën zwaarder doet wegen en daardoor andere lichter.  

Naast het wegen van de leeftijdsgroepen, hebben de onderzoekers ook een verschil geconstateerd tussen 

de ongewogen en gewogen LimbU-status. Bij de ongewogen resultaten is er een significant verschil bij de 

LimbU-status tussen steden en gemeenten zonder LimbU en steden en gemeenten met LimbU. Echter als 

de LimbU-status gewogen wordt, is er geen significant verschil met deze vraag. 
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Figuur 21: Gewogen op leeftijdsgroepen - deelname andere positieve activiteiten indien beloond met LimbU 

Figuur 22 toont geen grote verschillen met Figuur 20. Enkel dat de N (= aantal) groter wordt omdat de 

weging op LimbU-status sommige categorieën zwaarder doet wegen en daardoor andere lichter.  

 

Figuur 22: Gewogen op LimbU-status – deelname andere positieve activiteiten indien beloond met LimbU 

Bij deze vraag waren meerdere antwoordopties mogelijk. Uit Figuur 23 kan er afgeleid worden dat meer 

dan 30% van de Limburgers (498) zou deelnemen aan positieve activiteiten indien ze beloond worden met 

LimbU omdat ze willen bijdragen aan het milieu. 28,3% van de Limburgers geeft aan als reden dat ze willen 

bijdragen aan de gemeenschap. Slechts 1,2% weet de reden niet.  

82
10,9%

228
30,4%

290
38,6%

119
15,8%

32
4,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Zeker wel Waarschijnlijk wel Misschien Waarschijnlijk niet Zeker niet

P
e

rc
e

n
ta

ge
Gewogen op leeftijdsgroepen - Zou u aan andere positieve 

activiteiten deelnemen dan diegene die u heeft aangevinkt, 

indien u ervoor beloond wordt met LimbU? (N=752)

100
13,0%

266
34,7%

267
34,8%

109
14,2%

25
3,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Zeker wel Waarschijnlijk wel Misschien Waarschijnlijk niet Zeker niet

P
e

rc
e

n
ta

ge

Gewogen op LimbU-status - Zou u aan andere positieve 

activiteiten deelnemen dan diegene die u heeft aangevinkt, 

indien u ervoor beloond wordt met LimbU? (N=765)



44 
 

 

Figuur 23: Reden deelname positieve activiteiten indien beloond met LimbU 

Uit een test hebben de onderzoekers ontdekt dat er een verschil is tussen de gewogen leeftijdsgroepen en 

de ongewogen leeftijdsgroepen wat betreft deze vraag. Bij de optie bijdragen aan milieu zou er bij de 

ongewogen leeftijdsgroepen een significant verschil zitten tussen 65+’ers en de andere leeftijdsgroepen. 

65+’ers willen beduidend minder meedoen aan LimbU voor bij te dragen aan het milieu. Daarnaast is er 

ook een significant verschil tussen 35- tot 44-jarigen en de andere leeftijdsgroepen. 35- tot 44-jarigen 

doen beduidend meer mee aan LimbU om bij te dragen aan het milieu. Echter als bij deze optie de 

leeftijdsgroepen gewogen worden, zijn er geen significante verschillen meer.  

Vervolgens zijn bij de ongewogen leeftijdsgroepen bij de optie ‘omdat ik een centje wil bijverdienen’ 

significante verschillen ontdekt. Zo toont de test een significant verschil tussen 15- tot 24-jarigen en de 

rest. 15- tot 24-jarigen doen het beduidend meer voor het extra centje in tegenstelling tot de rest. 

Daarnaast toont de test ook een significant verschil tussen 45- tot 54-jarigen, 55- tot 64-jarigen en 65+’ers 

en de andere leeftijdsgroepen. 45- tot 54-jarigen, 55- tot 64-jarigen en 65+’ers doen het beduidend minder 

voor het extra centje. Echter tonen de gewogen leeftijdsgroepen een verschil bij deze optie. Hier zouden 

enkel 65+’ers het beduidend minder doen voor een extra centje. In Figuur 24 worden de nieuwe resultaten 

weergegeven.  

Figuur 24 toont aan dat de optie ‘ik weet het niet’ meer voorkomt dan in Figuur 23. Daarnaast is een centje 

bijverdienen gezakt met 4%. Een reden hiervoor kan zijn dat studenten een kleinere weging kregen om 

het onderzoek representatief te maken.  
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Figuur 24: Gewogen op leeftijdsgroepen - reden deelname positieve activiteiten indien beloond met LimbU 

Figuur 25 toont aan dat meer dan 600 Limburgers zwerfvuil opruimen zien als een geschikte activiteit voor 

LimbU. Ouderen en bloed doneren volgen met 539 en 533 Limburgers. Slechts 33 respondenten denken 

dat geen enkele actie geschikt is voor LimbU. Opvallend is dat de leeftijdsgroep die bestaat uit 65+’ers de 

activiteit “ouderen helpen” significant minder geschikt vinden voor LimbU in vergelijking met de andere 

leeftijdsgroepen. Slechts 43% van de 65+’ers heeft aangegeven dat ze “ouderen helpen” geschikt vindt 

(dat zowel bij de gewogen als de ongewogen test op leeftijdsgroep). 

 

Figuur 25: Geschiktheid activiteiten LimbU 
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Uit een test hebben de onderzoekers een verschil ontdekt tussen de gewogen leeftijdsgroepen en de 

ongewogen leeftijdsgroepen wat betreft deze vraag. Zo is er een verschil bij de optie zwerfvuil opruimen. 

Bij de ongewogen leeftijdsgroepen is er een significant verschil tussen 65+’ers en alle andere 

leeftijdsgroepen. Echter tonen de gewogen leeftijdsgroepen een extra significant verschil tussen 25- tot 

34-jarigen en de rest. 25- tot 34-jarigen vinden zwerfvuil ruimen significant geschikter ten opzichte van de 

andere leeftijdsgroepen.  

Daarnaast tonen de ongewogen leeftijdsgroepen ook een significant verschil bij thuiscomposteren tussen 

35- tot 44-jarigen en de rest. Verder vinden 35- tot 44-jarigen thuiscomposteren significant geschikter dan 

de rest. Ook is er een verschil tussen 65+’ers en de andere leeftijdsgroepen. 65+’ers vinden 

thuiscomposteren significant minder geschikt dan de andere leeftijdsgroepen. Volgens de gewogen 

leeftijdsgroepen is er een verschil tussen 25- tot 34-jarigen en de andere groepen. 25- tot 34-jarigen 

vinden thuiscomposteren significant geschikter.  

Tevens bij de optie aanleg groendak hebben de onderzoekers een extra significant verschil ontdekt dat niet 

bij de ongewogen leeftijdsgroepen staat. Hier zouden ook 25- tot 24-jarigen het aanleggen van een 

groendak significant geschikter vinden dan de andere leeftijdsgroepen.  

Daarenboven zijn er ook significante verschillen bij de optie bloed doneren dat niet bij de ongewogen 

leeftijdsgroepen is. Zo zijn er significante verschillen bij de gewogen leeftijdsgroepen tussen 15-24 jaar, 

25-34 jaar en 35-44 jaar en andere leeftijdsgroepen alsook tussen 65+ jaar en andere leeftijdsgroepen. 

15- tot 24-jarigen, 25- tot 34-jarigen en 35- tot 44-jarigen vinden bloed doneren significant geschikter dan 

de andere leeftijdsgroepen. Ook vinden 65+’ers bloed doneren significant ongeschikter dan de rest.  

Een ander verschil bevindt zich bij de optie EHBO-cursus volgen. Daar zouden bij de gewogen 

leeftijdsgroepen 15- tot 24-jarigen, 25- tot 34-jarigen en 35- tot 44-jarigen een EHBO-cursus significant 

geschikter vinden dan de andere leeftijdsgroepen. Daarnaast vinden 65+’ers een EHBO-cursus volgen 

significant ongeschikter dan de rest.  

Vervolgens hebben de onderzoekers ook een verschil ontdekt in de ongewogen en gewogen 

leeftijdsgroepen bij de optie deelnemen aan parkeeracties. 15- tot 24-jarigen en 35- tot 44-jarigen vinden 

deelnemen aan parkeeracties significant geschikter dan de rest. 65+'ers vinden deelnemen aan 

parkeeracties significant ongeschikter dan de andere leeftijdsgroepen.  

Als laatste is er een verschil bij de optie lid worden van een voedselteam. 25- tot 34-jarigen en 35- tot 44-

jarigen vinden lid worden van een voedselteam significant geschikter dan de rest. 65+'ers vinden lid worden 

van een voedselteam significant minder geschikt dan de andere leeftijdsgroepen. In Figuur 26 worden de 

nieuwe resultaten van deze vraag weergegeven. 

Een verschil bevindt zich tussen Figuur 25 en Figuur 26, namelijk dat de top drie van geschikte positieve 

activiteiten veranderd is. Bij Figuur 25 was dat zwerfvuil opruimen, ouderen helpen en bloed doneren. Met 

de gewogen leeftijdsgroepen is bloed doneren vervangen door aankoop energiezuinige toestellen. Lager 

gas/stroomverbruik is ook verschoven en staat nu boven thuiscomposteren en een EHBO-cursus volgen. 
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Figuur 26: Gewogen op leeftijdsgroepen - geschiktheid activiteiten LimbU 

De volgende vraag in de enquête was een open vraag, waarbij gevraagd werd aan de respondenten welke 

positieve activiteiten ze geschikt vinden voor de LimbU. In Tabel 3 staan de opmerkingen die minimum één 

keer voorkwamen bij deze open vraag.  
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Opmerking 

Acties voor beter sorteren 

Stoepen verbeteren in steden 

Bomen planten 

Weinig tot geen wegwerpverpakking producten verkopen (bv. Eigen opbergdoosjes voor uw 
fruit/groenten in de winkel, plastiek bannen, gebruik van herbruikbare winkeltassen, …) 

Bio/ecologische eten kopen 

Milieuvriendelijker verplaatsen (fiets, openbaar vervoer, carpoolen, flowbikes, abonnementen openbaar 
vervoer, …) 

Activiteiten met mindervalide 

Activiteiten ter bevordering van de gemeenschap (vrijwilligerswerk zoals ondersteuning bieden in 

scholen, huiswerkbegeleiding, leesouders, verkeerstoezicht, opvang lagereschoolkinderen, tehuizen, 
ziekenhuizen, dagcentra voor mensen met een handicap, …) 

Autovrije straat organiseren 

Meer informatie geven over milieu- en maatschappelijk gerelateerde zaken (bv. advies geven over 
energiebesparingen/hernieuwbare energie 

Voedsel inzamelen of koken voor buurtbewoners 

Tweedehandsspullen inleveren (bv. voor vluchtelingenorganisaties, OCMW of goede doelen) 

Sociale acties (bv. hulpbehoevende mensen helpen) 

Zonnepanelen plaatsen 

Zonnedelen zoals bv. in Kortrijk 

Engagement/lidmaatschap van bepaalde verenigingen (scouts, Chiro, …) belonen 

Aanleg eigen groentetuin (mogelijkheid tot ruilen van groenten/fruit uit eigen kweek) 

Boodschappen doen voor een ander 

Buurtinitiatieven (bv. burenhulp) 

Deelnemen aan wandelacties 

Bevolking digitaal bijsturen 

Beter bosbeheer 

Lokaal winkelen 

Producten uitlenen aan elkaar 

Infosessies bijwonen (bv. over milieu) 

Kippen houden 

Dierenwelzijn 

Materiële donatie aan een goed doel 

Spelotheek 

Uitwerpselen hond opruimen 

Vegetarisch eten 

Tabel 3: Open vraag - geschikte activiteiten LimbU 

4.6 Betalen met LimbU 

Uit Figuur 27 kunnen de onderzoekers stellen dat Limburgers graag bij een lokale handelaar, grote keten, 

boerderijwinkel, belevingsinstellingen, stadsbesturen en online willen betalen met LimbU. Bij grote ketens, 

tankstation/fastfoodketen, belevingsinstellingen en online zijn de opties “niet graag” en “helemaal niet 

graag” vaker aangeduid dan bij een lokale handelaar en stadsbesturen. Algemeen kan ook gesteld worden 

dat Limburgers het liefst zouden willen betalen bij een lokale handelaar (79%) in vergelijking met de andere 

opties.  
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Figuur 27: Betalen plaatsen met LimbU 

4.7 Verdienen van LimbU 

Enkel de respondenten die het voorbije jaar geen bloed gedoneerd hebben, hebben deze vraag kunnen 

beantwoorden. De resultaten van deze vraag worden getoond in Figuur 28. Bijna een vierde is niet zeker 

of ze wel bloed zouden doneren voor twee LimbU. Bijna 20% van de Limburgers gaat waarschijnlijk geen 

bloed doneren voor twee LimbU. Daarnaast zijn er ook 59 respondenten die aanhalen zeker geen bloed te 

doneren voor twee LimbU. Wel zullen 156 Limburgers (19,8%) waarschijnlijk wel tot zeker wel bloed gaan 

doneren voor twee LimbU. 
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Figuur 28: LimbU verdienen door bloed te doneren 

Uit een test met de gewogen leeftijdsgroepen en ongewogen leeftijdsgroepen wat betreft de vraag of de 

respondent bloed zou doneren in ruil voor twee LimbU hebben de onderzoekers een verschil kunnen 

onderscheiden. Een test toont een extra significant verschil aan tussen de 55- tot 64-jarigen en 65+’ers 

bij de gewogen leeftijdsgroepen en deze vraag in vergelijking met de ongewogen leeftijdsgroepen. Beide 

testen tonen aan dat de 15- tot 24-jarigen significant meer aan bloed doneren zouden doen in ruil voor 

twee LimbU dan al de andere leeftijdsgroepen, alsook dat 65+’ers significant minder aan bloed doneren 

zouden doen in ruil voor twee LimbU dan al de andere leeftijdsgroepen (buiten dan de 55- tot 64-jarigen 

bij de ongewogen test). Tevens zouden 35- tot 44-jarigen significant meer aan bloed doneren doen in ruil 

voor twee LimbU dan de 55- tot 64-jarigen. In Figuur 29 worden de nieuwe resultaten van deze vraag 

weergegeven. 

Deze nieuwe grafiek toont weinig verschil met Figuur 28. Enkel dat de N (=aantal) groter wordt omdat de 

weging op leeftijdsgroepen sommige categorieën zwaarder doet wegen en daardoor andere categorieën 

lichter. 
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Figuur 29: Gewogen op leeftijdsgroepen – LimbU verdienen door bloed te doneren 

Enkel respondenten die het voorbije jaar bloed gedoneerd hebben en niet aan thuiscomposteren gedaan 

hebben, kregen deze vraag te zien. Figuur 30 toont aan dat 32 respondenten die deze vraag ingevuld 

hebben, waarschijnlijk tot zeker wel zouden thuiscomposteren indien ze er jaarlijks vijf LimbU voor krijgen. 

16,2% van de Limburgers zou waarschijnlijk niet thuiscomposteren terwijl 3 % van de respondenten zeker 

niet heeft aangeduid.  

 

Figuur 30: LimbU verdienen door thuiscomposteren 

Enkel respondenten die het voorbije jaar aan de volgende eisen voldaan hebben, hebben deze vraag te 

zien gekregen: bloed gedoneerd, thuis gecomposteerd en bakfiets niet uitgeleend aan het fietspunt. Uit 

Figuur 31 kan er vastgesteld worden dat de meerderheid van de Limburgers (57,6% of 38 respondenten) 

geen bakfiets hebben uitgeleend aan het fietspunt omdat ze geen bakfiets hebben. 21,3% van de 
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respondenten zou waarschijnlijk tot zeker wel hun bakfiets uitlenen aan het fietspunt indien ze zes LimbU 

krijgen. Zes respondenten (9%) zeggen waarschijnlijk niet tot zeker niet hun bakfiets uit te lenen. 

 

Figuur 31: LimbU verdienen door bakfiets uit te lenen  

4.8 Opmerkingen omtrent LimbU of de vragenlijst 

In Tabel 4 worden opmerkingen weergegeven die minimum één keer voorkwamen bij deze open vraag. 

Opmerking 

Alle kleine hulpmiddelen voor het klimaat zijn welkom 

Belonen is goed, maar waarom is overbodige LimbU rompslomp nodig? 

Betalingen met LimbU zouden eenvoudig moeten kunnen (via smartphone, e-id.) 

De LimbU is onnodig en een kosten verslindend initiatief ten koste van de zwerfvuilvrijwilligers van 
vroeger 

De LimbU lijkt mij niet geschikt voor veel initiatieven in de vragenlijst 

De mogelijkheden om de LimbU te besteden zijn momenteel veel te beperkt 

Doet mij veel plezier dat jonge mensen zich engageren voor dergelijke projecten 

Geef uitleg over cryptomunt vooraleer over LimbU te spreken 

Geen mogelijkheid om keuze te verantwoorden in vragenlijst 

Huidig concept is te veel toegespitst op marketing 

Belangrijk dat LimbU op veel plaatsen uitgegeven wordt als het echt als motivatie gebruikt wordt 

Onduidelijkheid over systeem LimbU 

Kan niet aanmelden op pagina 

Waarom geen euro’s? 

Vreemd om LimbU uit te geven bij bv. bol.com 

Wanneer start LimbU? 

Verloning veel te laag in vergelijking met vroegere e-portemonnee 

Maatschappelijke inzet moet niet vergoed worden 

Nederland-Limburg mogelijk tot koppeling? Heel Vlaanderen? 

Tabel 4: Open vraag - opmerkingen 
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5   Draagvlak bij steden en gemeenten 

Steden en gemeenten zijn een van de drijvende krachten achter LimbU. Zij kunnen zich namelijk 

aanmelden als uitgiftepartner en zo burgers belonen voor hun inzet voor de gemeenschap. De praktische 

aspecten voor de steden en gemeenten gevolgd door de resultaten worden hieronder verder toegelicht. 

5.1 Praktische aspecten voor steden en gemeenten 

Om als stad of gemeente deel te nemen aan het LimbU-project moet er eerst een voorstelling van het 

project gedaan worden op het college van burgemeester en schepenen. Deze moet op basis van de 

informatie dan een intentieverklaring ondertekenen waarin het meedeelt te geloven in het verhaal van 

LimbU en groen licht geeft om samen te zitten met de administratie (secretaris, diensthoofden en 

ambtenaren) (LimbU, z.j.(a)). 

Verder dienen praktische werksessies georganiseerd te worden waarbij alle betrokken partijen van de 

gemeente of stad op de hoogte gebracht worden van de praktische kant van het LimbU-verhaal. Vervolgens 

geeft de administratie een positief advies waarna het college van burgemeester en schepenen een definitief 

samenwerkingscontract ondertekenen (LimbU, z.j. (a)).  

In een derde fase zal de concrete implementatie gebeuren en krijgen lokale overheden alle hulp en 

ondersteuning om enerzijds te starten met participatieve acties en anderzijds het project bekend te maken 

in hun stad of gemeente (LimbU, z.j. (a)).  

Het prijskaartje bedraagt een jaarlijks abonnementsgeld. Dat is gekoppeld aan het aantal inwoners en 

verschaft toegang tot het LimbU-platform aan alle diensten binnen de stad of gemeente. De basisprijs 

hiervan varieert tussen € 500 en € 1500 per jaar. Daarnaast is er ook een kost voor het uitdelen van de 

LimbU-betaalkaart die een euro per stuk bedraagt. Tot slot zal er LimbU ingekocht moeten worden om 

deelnemers van acties te waarderen (LimbU, z.j. (a)).  

5.2 Onderzoeksresultaten 

De onderzoekers van dit kwalitatief onderzoek hebben zes interviews gehouden met steden en gemeenten 

om het draagvlak van de LimbU bij de Limburgse besturen te kunnen vaststellen. De steden of gemeenten 

Beringen, Hasselt, Hechtel-Eksel en Zutendaal maken al gebruik van de LimbU en de steden of gemeenten 

Heusden-Zolder en Herk-De-Stad werken (nog) niet met het LimbU-project. De bevindingen daarvan 

kunnen in de volgende alinea’s teruggevonden worden.  

5.2.1 Eerdere ervaringen 

De onderzoekers hebben gepolst bij de steden en gemeenten wat de eerdere ervaringen zijn met 

complementaire munten. Vooral de e-portemonnee werd door hun gekend als een complementaire munt. 

Uit de interviews blijkt dat het project met de e-portemonnee minder goed verlopen is. Het is positief dat 

de e-portemonnee ervoor gezorgd heeft dat er minder premie- en subsidie regelementen opgesteld 

moesten worden, maar steden en gemeenten vonden het systeem ook veel te omslachtig. Daarenboven 

werd de e-portemonnee weinig gedragen door de burgers.  

5.2.2 Maatschappelijke uitdagingen  

Steden en gemeenten hebben heel wat uitdagingen zoals de klimaatverandering, beschermen van het 

milieu, sluikstorten, dierlijke uitwerpselen, zwerfvuil, leegstand, mobiliteit, armoede, vergrijzing of 

zwerfkatten.   
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Ze proberen het gedrag van hun inwoners vooral te sturen door middel van communicatie- en 

sensibiliseringsacties, subsidies en LimbU. Verder zijn structurele interventies zoals groepsaankopen, 

betalend parkeren, fietsstraten en belastingen populaire middelen.  

5.2.3 Voordelen 

LimbU heeft verscheidene voordelen volgens de zes geïnterviewden van steden en gemeenten, zo is het 

een zeer mooi initiatief om een platform aan te bieden dat vrijwilligersacties beloond. Tevens is het positief 

dat het project gebaseerd is op drie positieve waarden: duurzaamheid, gemeenschapszin en lokale 

producten. LimbU is veel gebruiksvriendelijker dan de vroegere e-portemonnee en het verkort procedures. 

Waar vroeger beslissingen altijd via een commissie passeerden of er premie- en subsidiereglementen 

uitgeschreven moesten worden, kan dit nu veel efficiënter gebeuren door middel van LimbU. Verder geeft 

het steden en gemeenten de mogelijkheid om gedrag te sturen met een ander middel dan subsidies. Tot 

slot kan het gebruikt worden om nieuwe duurzame producten te promoten door deze aan te bieden als 

verzilveritems.  

5.2.4 Verbeterpunten/nadelen 

Uit de interviews is gebleken dat LimbU ook heel wat verbeterpunten/nadelen heeft. LimbU heeft geen 

feilloze start genomen door een aanhoudende twijfel of het project er wel ging komen. Dat heeft bij de 

steden en gemeenten gezorgd voor een verlies aan krediet en geloofwaardigheid. Verder brengt het extra 

werklast met zich mee voor de ambtenaren. Doordat LimbU niet veel gebruikt wordt vergeten ambtenaren 

al eens hoe ze met het systeem moeten werken. Dat zorgt voor extra werk dat bovenop de toch al drukke 

agenda van een ambtenaar komt. Daarnaast zijn de verzilvermogelijkheden nog te beperkt. Burgers 

kunnen niet rechtstreeks kopen bij lokale producenten en handelaars maar moeten dit doen via een omweg, 

namelijk een stadsbon. Tevens heb je een account nodig om de verschillende acties van LimbU te zien. Op 

deze manier is het moeilijk voor potentiële nieuwe gebruikers om een goed beeld te krijgen van wat LimbU 

inhoudt. Daarenboven is het systeem minder toegankelijk voor ouderen die niet handig zijn met een pc.  

Voorts wint LimbU maar moeilijk aan bekendheid in de steden waar het momenteel geïmplementeerd is en 

zorgt het maar met mondjesmaat voor extra vrijwilligers. Er zijn ook kosten verbonden aan het systeem 

die moeilijk op voorhand te voorspellen zijn, wat de administratie bemoeilijkt. Eveneens wordt er 

aangegeven dat een betere afstemming met lokale besturen noodzakelijk is, specifiek met betrekking tot 

het beleid rond de budgetten. Het is niet altijd gemakkelijk voor steden en gemeenten om voor alle acties 

een budget vast te leggen. 

Bovendien zien steden en gemeenten het als een nadeel dat een extra betaalkaart nodig is om LimbU te 

verzilveren. Ze hadden dit veel liever door middel van de identiteitskaart of een koppeling aan een reeds 

bestaande sterke kaart gezien. Het helpt niet dat er per kaart een euro gevraagd wordt, aangezien de 

steden reeds een beperkt budget hebben voor het LimbU-project en de aankoop van de betaalkaart hier 

op doorweegt. Hiernaast is er onduidelijkheid over de effectieve impact die het project zal hebben.  

Overigens biedt LimbU momenteel nog niet de digitale slimme oplossingen, zoals bijvoorbeeld in Bonheiden 

wel het geval is. Daar is een fietsregistratiesysteem aangekocht voor alle scholen in de gemeente. Door 

middel van een draadloos systeem aan de fietsstalling worden alle fietsen geregistreerd via een RFID-chip 

(aangebracht in het voorwiel of fietshelm). Zo worden de fietskilometers van thuis naar school vastgelegd. 

Fietsende scholieren krijgen een beloning in de vorm van dukaten, voor gebruik op de plaatselijke 

kermissen (netwerk duurzame mobiliteit, z.j.). Verder is het moeilijk voor steden en gemeenten om genoeg 
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LimbU in omloop te krijgen zodat de deelnemers voldoende LimbU kunnen verzamelen om op regelmatige 

basis te verzilveren. Ook wordt aangegeven dat steden en gemeenten graag meer inspraak zouden hebben.  

Hiernaast hebben de steden en gemeenten vermeld dat er een overlap is met een nieuwe app genaamd 

“FutureproofedCities” die mogelijk zijn intreden zal doen bij de Limburgse steden en gemeenten. Deze 

applicatie heeft als doel om monitoring, communicatie en implementatie van klimaatplannen te 

vergemakkelijken. Dat kan nadelig zijn voor LimbU aangezien overheidscommunicatie momenteel al 

veelvuldig is en mensen hier vaak niet in geïnteresseerd zijn. Daarom is het voor steden en gemeenten 

een kwestie van keuzes maken waar ze vol voor gaan.  

Tot slot geven ambtenaren in de interviews aan dat LimbU eerder top-down ontstaan is. Ze zouden graag 

zien dat de burger van bij de start meer betrokken wordt. Dat aangezien het doel van een 

gemeenschapsmunt is om de inzet van burgers te versterken.  

5.2.5 Samenvatting 

In Tabel 5 wordt een samenvatting getoond van de voordelen, verbeterpunten en nadelen van LimbU 

volgens de zes steden en gemeenten. 

Voordelen Verbeterpunten/nadelen 

 Combinatie van drie positieve waarden: 

duurzaamheid, gemeenschapszin en lokale 
producten  

 Middel om vrijwilligers te belonen 

 Gebruiksvriendelijker dan e-portemonnee 

(kortere procedure) 

 Mogelijkheid om gedrag te sturen zonder 

subsidies toe te kennen 

 Promoten van nieuwe duurzame producten  

 Extra werklast voor ambtenaren 

 Beperkte verzilvermogelijkheden 

 Account en betaalkaart zijn vereist om 

deel te nemen 

 Digitaal en daardoor minder 

toegankelijk voor ouderen 

 Bekendheid verwerven bij lokale 

producenten en handelaars is moeilijk  

 Impact en kosten van LimbU zijn (nog) 

onduidelijk 

 Betere afstemming met werking lokale 
besturen is noodzakelijk 

 LimbU biedt de digitale slimme 

oplossingen (nog) niet zoals beloofd 

 Voldoende LimbU in omloop krijgen is 

moeilijk  

 Te weinig inspraak voor steden en 
gemeenten 

 Overlap met ‘FutureproofedCities’ 

 Burgers moeten meer betrokken 

worden i.p.v. top-down benadering 

Tabel 5: Samenvatting voordelen en verbeterpunten/nadelen draagvlak steden en gemeenten 
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6   Draagvlak bij lokale producenten en handelaars 

Lokale producenten en handelaars zijn een van de drie waarden die het concept van LimbU typeren. Daarom 

is het belangrijk om hun mening te kunnen kaderen met betrekking tot het project LimbU. Lokale 

producenten en handelaars spelen een beduidende rol in het LimbU-project omdat ze zich kunnen opgeven 

als LimbU-verzilverpartner. De praktische aspecten voor de lokale producenten en handelaars gevolgd door 

de resultaten worden hieronder verder toegelicht. 

6.1 Praktische aspecten voor lokale producenten en handelaars 

Een LimbU-verzilverpartner is een lokale producent of handelaar die de complementaire munt LimbU 

aanvaard als betalingsmiddel voor goederen en/of diensten.  

Om een LimbU-verzilverpartner te worden moet de producent of handelaar contact nemen met Uitmuntend 

Limburg om zo de aansluiting op te starten. Vervolgens moeten de contracten ingevuld en terugbezorgd 

worden. Verder wordt een jaarlijkse bijdrage van twintig euro van de producent of handelaar verwacht. In 

ruil hiervoor krijgt de verzilverpartner een koppeling van het LimbU-systeem met zijn betaalterminal en 

toegang tot de LimbU-app vanaf het najaar van 2019. Tevens zal de producent of handelaar gebruik kunnen 

maken van een helpdesk en ondersteuning, alsook een vermelding krijgen op de LimbU-website (LimbU, 

z.j. (b)).  

Naast de bovenstaande voordelen in ruil voor de jaarlijkse bijdrage kan de producent of handelaar ook nog 

de volgende voordelen verwachten: positieve klantenbinding en herkenning, betalen via de bestaande 

betaalterminal, digitaal betalen via de app of de website, geen extra beheerskosten en onderdeel uitmaken 

van een krachtige community. Er is wel een voorwaarde, de stad of gemeente waarin de producent of 

handelaar gevestigd is moet meedoen als uitgiftepartner van LimbU (LimbU, z.j. (b)).  

6.2 Onderzoeksresultaten 

Zoals vermeld in de onderzoeksmethode zijn de volgende ondernemingen geïnterviewd: Blueberry Fields, 

Kasteelbrouwerij Ter Dolen en Stroopfabriek Bleus. 

Lokale producenten en handelaars zijn zeer positief over LimbU. Ze hopen door middel van LimbU enerzijds 

meer klanten en anderzijds andere soorten klanten te kunnen aanspreken. Verder zijn twee van de drie 

lokale producenten en handelaars van mening dat het belonen van mensen die iets goeds doen voor de 

gemeenschap een mooi doel is en denken door zich te koppelen aan LimbU dat dit ook positief kan zijn 

voor hun imago.  

Ook een jaarlijkse prijs van twintig euro vinden producenten zeker niet te veel. Verder blijkt dat de 

producenten en handelaars eventueel zouden willen promoten dat ze een LimbU-verzilverpartner zijn. Tot 

slot zouden de bedrijven bereid zijn, LimbU-deelnemers die een aankoop bij hun doen, iets extra te geven. 

Dat als blijk van appreciatie voor hun inzet voor de gemeenschap.  
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7   Conclusie 

Limburg telt ongeveer 850.000 inwoners. Daarmee is de LimbU de eerste gemeenschapsmunt die in België 

uitgerold wordt in een regio van dergelijke omvang. De grote schaal biedt interessante perspectieven en 

heeft potentieel om nieuwe aspecten van een gemeenschapsmunt te onderzoeken. Deze studie analyseert 

het draagvlak van de LimbU bij zowel burgers, steden en gemeenten als lokale producenten en handelaars 

in Limburg. 

De belangrijkste conclusies uit de data-analyse van het kwantitatief onderzoek zijn dat 12% van de 

respondenten die LimbU kennen, LimbU ook al gebruiken. Tevens zou 82,3% van deze respondenten LimbU 

aanraden aan anderen. Daarenboven blijkt dat slechts 3,6% van de personen die LimbU reeds kennen, 

maar er nog geen gebruik van maken, als reden heeft dat ze niet gemotiveerd zijn om LimbU te gebruiken. 

De voornaamste verklaringen waarom deze respondenten nog geen LimbU-deelnemer zijn, is omdat de 

huidige acties hen niet kunnen overtuigen of omdat ze zelf niet weten waarom.   

Bovendien is in de enquête gepolst naar de positieve activiteiten die Limburgers reeds beoefenen. De meest 

populaire positieve activiteiten zijn “aankoop energiezuinige toestellen”, “lager gas/stroomverbruik t.o.v. 

voorgaande jaar” en “thuiscomposteren”. Van de Limburgers die aan geen enkele positieve activiteit 

deelnemen heeft 34,2% aangegeven dat ze dit wel zou doen indien beloond met LimbU. Daarenboven 

geven 49,6% van de Limburgers, die aan minimum één positieve activiteit deelnemen, aan dat ze vaker 

zou deelnemen indien beloond met LimbU. Hieruit kan afgeleid worden dat belonen met LimbU meer 

Limburgers ertoe zal aanzetten om deel te nemen aan vrijwilligerswerk.  

Verder blijkt dat 41,3% van de Limburgers, die vaker zouden deelnemen aan positieve activiteiten in ruil 

voor LimbU, zelfs in andere positieve activiteiten zouden participeren dan de activiteiten die ze reeds 

uitvoeren. Uit de data met betrekking tot de respondenten die het voorbije jaar aan geen enkele positieve 

activiteit deelgenomen hebben en de gegevens met betrekking tot de respondenten die aan andere 

activiteiten zouden deelnemen in ruil voor LimbU, kan geconcludeerd worden dat LimbU een middel is dat 

gedrag kan sturen.  

45,8% van de Limburgers zou deelnemen aan andere activiteiten dan degene die ze momenteel uitoefenen, 

dat weerspiegelt zich in de top drie van positieve activiteiten die Limburgers geschikt vinden voor LimbU. 

Deze verschillen namelijk van de top drie positieve activiteiten waar de Limburgers reeds aan deelnemen. 

Zo staat op nummer één “zwerfvuil opruimen”, op nummer twee “ouderen helpen” en op nummer drie 

“aankoop energiezuinige toestellen”. Opvallend is dat de leeftijdsgroep die bestaat uit 65+’ers de activiteit 

“ouderen helpen” significant minder geschikt vinden voor LimbU in vergelijking met de andere 

leeftijdsgroepen. Slechts 43% van de 65+’ers heeft aangegeven dat ze “ouderen helpen” geschikt vindt. 

Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat ouderen niet graag geholpen willen worden of liefst niet geholpen 

willen worden door vreemden. Om hier uitsluitsel over te krijgen zal er verder onderzoek moeten gebeuren.  

Uit het kwalitatief onderzoek bij steden en gemeenten is gebleken dat de meningen over LimbU verdeeld 

zijn. Sommige steden en gemeenten zien een toekomst met LimbU omdat het zeker kan helpen met 

betrekking tot bepaalde maatschappelijke uitdagingen. Anderen zijn minder enthousiast en lijken niet veel 

animo te hebben om door te gaan met LimbU of erin te stappen, vooral vanwege de nadelen die gepaard 

gaan met de gemeenschapsmunt. De voornaamste nadelen zijn het verlies van geloofwaardigheid bij 

steden en gemeenten door de hobbelige start, dat een extra betaalkaart dient gebruikt te worden en dat 

LimbU maar moeilijk aan bekendheid geraakt bij de burger. Tot slot geven ambtenaren in de interviews 
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aan dat LimbU eerder top-down ontstaan is. Ze zouden graag de burger van bij de start meer betrokken 

zien. Dat aangezien het doel van een gemeenschapsmunt is om de inzet van burgers te versterken.  

Daarnaast hebben de onderzoekers ook drie lokale producenten en handelaars geïnterviewd.  Dit onderzoek 

toont aan dat producenten en handelaars zeer positief staan ten opzichte van de LimbU. Dat zolang de 

kosten voor LimbU in verhouding staan met de extra omzet die de bedrijven genereren door de 

gemeenschapsmunt.  

Tot slot kan besloten worden dat er een draagvlak is voor de LimbU bij de Limburgse bevolking en bij de 

lokale producenten en handelaars. Dat is cruciaal aangezien participatie van de burger een belangrijk 

verbeterpunt is van de steden en gemeenten. Als LimbU in de toekomst een stabieler parcours kan afleggen 

en zo de geloofwaardigheid van de steden en gemeenten kan terugwinnen, alsook werkt aan de 

verbeterpunten, lijkt daar eveneens een draagvlak voor de LimbU aanwezig.  

Ter afsluiting kunnen hieronder de acht meest cruciale bevindingen uit het onderzoek teruggevonden 

worden:  

-  12% van de respondenten die bekend zijn met LimbU is tevens deelnemer 

-  Ruim 82% van de LimbU-gebruikers zou LimbU aanraden aan anderen 

-  34% van de Limburgers die momenteel aan geen enkele positieve activiteit deelnemen zou dat wel 

doen in ruil voor een beloning met LimbU 

-  Bijna 50% van de Limburgers die reeds deelnemen aan positieve activiteiten, zou vaker deelnemen 

in ruil voor een beloning met LimbU 

-  41% van de Limburgers die vaker zouden deelnemen aan positieve activiteiten in ruil voor een 

beloning met LimbU, zou ook aan andere activiteiten deelnemen dan ze momenteel reeds doen 

-  LimbU zal terug aan geloofwaardigheid moeten winnen bij de steden en gemeenten 

-  Er is een draagvlak bij de steden en gemeenten, mits LimbU bekender wordt en het gedragen wordt 

door zowel handelaar als burger. 

-  Zolang de kosten in verhouding staan met de extra omzet die de producenten genereren is er een 

draagvlak bij de producenten. 
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Bijlage A Vragenlijst burgers 

LimbU is een gemeenschapsmunt die alle Limburgse partijen, van overheden tot bedrijven en van 

verenigingen tot individuen, wil verbinden om samen de handen in elkaar te slaan en te bouwen aan een 

groener en warmer Limburg. Om dit te verwezenlijken kunnen burgers, in ruil voor LimbU, meedoen aan 

positieve activiteiten voor de gemeenschap, zoals thuiscomposteren, het aankopen van energiezuinige 

toestellen of het volgen van een EHBO-cursus. Hoeveel LimbU je kan verdienen, hangt af van het type 

activiteit waaraan je deelneemt. Eén LimbU staat daarbij gelijk aan één euro en kan met een LimbU-

betaalkaart besteed worden bij lokale producenten of handelaars, net zoals een gewone bankkaart. Via een 

digitaal platform op www.limbu.be kunnen LimbU-deelnemers bovendien zien welke positieve acties hun 

gemeente aanbiedt en bij welke verzilverpartners ze hun verdiende LimbU kunnen spenderen.  

 

Met deze vragenlijst willen twee masterstudenten Handelswetenschappen en het Onderzoekscentrum 

Regioanalyse (ORA) van de Universiteit Hasselt nagaan in welke mate er een draagvlak voor LimbU bestaat 

onder de burgers. Dergelijk onderzoek draagt namelijk bij tot het slagen van het 

gemeenschapsmuntproject. 

 

Uw medewerking is daarom van groot belang en het invullen van deze vragenlijst neemt slechts 5 à 10 

minuten van uw tijd in beslag. Volledige anonimiteit wordt gewaarborgd. De herkomst van de deelnemers 

kan niet achterhaald worden. 20 willekeurige deelnemers worden bovendien beloond met een online te 

besteden saldo ter waarde van 25 LimbU = € 25. 

  

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING 

 

 

1 In welke mate was u reeds bekend met LimbU vóór uw deelname aan deze bevraging? 
a. Zeer bekend 
b. Redelijk bekend 

c. Enigszins bekend 
d. Helemaal niet bekend (ga door naar vraag 7) 

 
2 Op welke manier bent u bekend geraakt met LimbU? [Meerdere opties zijn mogelijk] 

a. Familie 
b. Vrienden of kennissen 
c. Collega’s of medestudenten 

d. Papieren of digitale krant 
e. Sociale media (Facebook, Instagram, …) 
f. Televisie 
g. Andere: ... 
h. Ik weet het niet. (exclusief gemaakt) 

 
3 Heeft u reeds gebruik gemaakt van LimbU? 

a. Ja 

b. Nee (ga door naar vraag 7) 
 

4 Waarom bent u een LimbU-deelnemer geworden? [Meerdere opties zijn mogelijk] 
a. Omdat ik wou/wil bijdragen aan de gemeenschap. 
b. Omdat ik wou/wil bijdragen aan het milieu. 
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c. Omdat ik met andere mensen in contact wou/wil komen. 

d. Omdat ik een centje wou/wil bijverdienen. 

e. Andere: … 
f. Ik weet het niet. (exclusief gemaakt) 

 
5 Waarom bent u (nog) geen LimbU-deelnemer geworden? [Meerdere opties zijn mogelijk] 

a. Mijn gemeente doet niet mee aan LimbU. 

b. De huidige acties kunnen mij niet overtuigen. 
c. De huidige acties zijn niet relevant voor mij. 
d. Ik begrijp het systeem niet. 
e. Ik hier geen tijd voor heb. 
f. Ik ben niet gemotiveerd om aan positieve acties deel te nemen. 
g. Andere: … 
h. Ik weet het niet. (exclusief gemaakt) 

 
6 Zou u LimbU aanraden aan anderen?  

a. Zeker wel 

b. Waarschijnlijk wel 
c. Misschien 
d. Waarschijnlijk niet 
e. Zeker niet 

 
7 Aan welke van onderstaande positieve activiteiten heeft u het voorbije jaar deelgenomen (uit 

persoonlijk engagement of in ruil voor LimbU)? [Meerdere opties zijn mogelijk] 
a. Zwerfvuil opruimen 
b. Thuiscomposteren 
c. Aanleg groendak 

d. Lager gas/stroomverbruik t.o.v. voorgaande jaar 
e. Aankoop energiezuinige toestellen  
f. Bloed doneren 
g. EHBO-cursus volgen 
h. Deelnemen aan een loopwedstrijd 

i. Deelnemen aan een parkeeractie 
j. Deelnemen aan een fietsactie 

k. Deelnemen aan een veiligheidsactie 
l. Ouderen helpen 
m. Lid zijn van een voedselteam 
n. Bakfiets uitlenen aan fietspunt 
o. Tuinartikelen uitlenen 
p. Andere: … 
q. Ik heb aan geen enkele positieve activiteit deelgenomen. (exclusief gemaakt) 

 
8 Zou u deelnemen aan positieve activiteiten indien u ervoor beloond wordt met LimbU? 

(Enkel indien q aangevinkt op vraag 7) 
a. Zeker wel   
b. Waarschijnlijk wel  
c. Misschien   

d. Waarschijnlijk niet  
e. Zeker niet   

 
9 Zou u vaker deelnemen aan de positieve activiteiten die u heeft aangevinkt, indien u ervoor beloond 

wordt met LimbU? (Enkel indien er iets is aangevinkt bij vraag 7 en op vraag 3 b is geantwoord) 
a. Zeker wel 
b. Waarschijnlijk wel 

c. Misschien 
d. Waarschijnlijk niet 
e. Zeker niet   

 
10 Zou u aan andere positieve activiteiten deelnemen, dan u heeft aangevinkt, indien u ervoor beloond 

wordt met LimbU? (Enkel indien er iets is aangevinkt bij vraag 7 en op vraag 3 b is geantwoord) 
a. Zeker wel 

b. Waarschijnlijk wel 
c. Misschien 
d. Waarschijnlijk niet   
e. Zeker niet  
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11 Om welke reden(en) zou u (vaker) deelnemen aan positieve activiteiten indien u ervoor beloond 

wordt met LimbU? [Meerdere opties zijn mogelijk] (Enkel indien op vraag 8 a, b of c is geantwoord, 

op vraag 9 a, b of c is geantwoord of op vraag 10 a, b of c is geantwoord en als vraag 3 b is 
geantwoord) 

a. Omdat ik wil bijdragen aan de gemeenschap. 
b. Omdat ik wil bijdragen aan het milieu. 
c. Omdat ik met andere mensen in contact wil komen. 

d. Omdat ik een centje wil bijverdienen. 
e. Andere … 
f. Ik weet het niet. (exclusief gemaakt) 

 
12 Vink aan voor welke van onderstaande positieve activiteiten LimbU volgens u geschikt is: 

a. Zwerfvuil opruimen 
b. Thuiscomposteren 

c. Aanleg groendak 
d. Lager gas/stroomverbruik t.o.v. voorgaande jaar 
e. Aankoop energiezuinige toestellen  

f. Bloed doneren 
g. EHBO-cursus volgen 
h. Deelnemen aan een loopwedstrijd 
i. Deelnemen aan een parkeeractie 

j. Deelnemen aan een fietsactie 
k. Deelnemen aan een veiligheidsactie 
l. Ouderen helpen 
m. Lid zijn van een voedselteam 
n. Bakfiets uitlenen aan fietspunt 
o. Tuinartikelen uitlenen 

p. Andere: … 
q. Geen enkele actie is geschikt voor LimbU. (exclusief gemaakt) 
r. Ik weet het niet. (exclusief gemaakt) 

 
13 Welke andere positieve activiteiten zouden volgens u geschikt kunnen zijn voor LimbU?  

a. Vul hier geschikte positieve activiteiten voor LimbU in: … 
b. Ik weet het niet. 

 
14 (Enkel indien op vraag 8 a, b of c is geantwoord, op vraag 9 a,b of c is geantwoord of op vraag 

10 a, b of c is geantwoord of op vraag 3 a is geantwoord) 
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15 Als u 2 LimbU (= € 2) kan verdienen door éénmalig bloed te doneren, zou u hier dan aan 

deelnemen? (Enkel indien bij vraag 7 ‘bloed doneren’ niet aangevinkt is) 

a. Zeker wel 
b. Waarschijnlijk wel 
c. Misschien 
d. Waarschijnlijk niet 
e. Zeker niet 

f. Ik ben niet in de mogelijkheid om bloed te doneren. 
 

16 Als u jaarlijks 5 LimbU (= € 5) kan verdienen door aan thuiscomposteren te doen, zou u hier dan 
aan deelnemen? (Enkel indien bij vraag 7 ‘thuiscomposteren’ niet aangevinkt is en bij vraag 7 
‘bloed doneren’ aangevinkt is) 

a. Zeker wel 
b. Waarschijnlijk wel 

c. Misschien 
d. Waarschijnlijk niet 
e. Zeker niet 

f. Ik ben niet in de mogelijkheid om thuis te composteren. 
 

17 Als u 6 LimbU (= 6 €) kan verdienen door éénmalig uw bakfiets uit te lenen aan het fietspunt, zou 
u hier dan aan deelnemen? (Enkel indien bij vraag 7 ‘bakfiets uitlenen’ niet is aangevinkt en bij 

vraag 7 ‘bloed doneren’ en ‘thuiscomposteren’ is aangeduid) 
a. Zeker wel 
b. Waarschijnlijk wel 
c. Misschien 
d. Waarschijnlijk niet 
e. Zeker niet 

f. Ik ben niet in de mogelijkheid om een bakfiets uit te lenen. 
 

18 Hoe identificeert u uzelf? 
a. Man 
b. Vrouw 

c. Andere 
d. Ik wens deze vraag niet te beantwoorden. 

 
19 Wat is uw leeftijd? 

… 
 

20 Wat is de postcode van de stad of gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft? 
… 
 

21 Wat is uw hoogst behaalde diploma? 
a. Lager onderwijs 
b. Secundair onderwijs 
c. Hoger onderwijs (niet universiteit) 
d. Universiteit 
e. Andere: … 

 
22 Wat is uw burgerlijke staat? 

a. Ongehuwd 
b. Gehuwd 
c. Gescheiden 
d. Weduwe/weduwnaar 
e. Samenwonend 

 
23 Wat is uw tewerkstelling? 

a. Voltijds 
b. 4/5 
c. Halftijds 
d. Werkloos 
e. Student 

f. Werkstudent 
g. Huisvrouw/man 
h. Gepensioneerd 
i. Andere: … 
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24 Hoeveel kinderen heeft u? 

a. Geen 

b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. Meer dan 3 

 

25  

 
 

26 In welke mate voelt u zich thuis in Limburg? 
a. Heel erg thuis. 

b. Redelijk thuis. 
c. Valt wel mee. 
d. Ik voel me hier niet thuis. 
e. Ik ben niet woonachtig in Limburg. 

 

27 Mocht u nog andere suggesties of opmerkingen hebben omtrent LimbU of deze vragenlijst, dan kan 

u deze hieronder anoniem noteren of contact met ons opnemen via 

karen.hendrickx@student.uhasselt.be of davy.nysen@student.uhasselt.be.   

… 

Noteer hieronder uw e-mailadres indien wij u in de toekomst opnieuw mogen contacteren om een 

vragenlijst over LimbU in te vullen. (niet verplicht) 

… 

Om een kans te maken op een online te besteden saldo ter waarde van 25 Limbu = € 25, kan u 

hieronder volledig vrijwillig uw e-mailadres meedelen. 

… 

 

Vergeet niet nog een laatste keer op de blauwe pijl rechtsonder te drukken om de gegevens te 

registreren.  

 

 

 

Bedankt om aan deze enquête deel te nemen. 

Uw antwoorden werden geregistreerd. 

Voor meer informatie over LimbU kan u terecht op www.limbu.be. 

mailto:karen.hendrickx@student.uhasselt.be
mailto:davy.nysen@student.uhasselt.be
http://www.limbu.be/
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Bijlage B Representativiteit 

Bijlage B1 Leeftijdsgroepen 

 

Bron: Statistiek Vlaanderen (Vlaamse overheid) 

De onderzoekers constateren duidelijke verschillen tussen de verdeling op basis van de leeftijdsgroepen in 

werkelijkheid en in het LimbU-onderzoek. Een groot verschil valt op met betrekking tot de groep 15- en 

24-jarigen die in het LimbU-onderzoek procentueel gezien meer aanwezig zijn dan in werkelijkheid. Verder 

zijn de 65+’ers in het LimbU-onderzoek minder aanwezig. Dat kan mogelijk een invloed hebben op de 

representativiteit van de resultaten uit het onderzoek. Daarom worden deze gegevens van het onderzoek 

gewogen om een representatiever beeld te krijgen. In onderstaande figuur kan gezien worden dat de 

gewogen resultaten wel representatief zijn met de werkelijkheid. 
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15-24 jaar

25-34 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar
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65+ jaar

Representativiteit o.b.v. leeftijdsgroepen

Percentage inwoners Limburg per leeftijdsgroep op 1/01/2018

Percentage respondenten per leeftijdsgroep LimbU-onderzoek
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Percentage respondenten per leeftijdsgroep LimbU-onderzoek na weging
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Bijlage B2 Geslacht 

 

Bron: Statistiek Vlaanderen (Vlaamse overheid) 

De onderzoekers constateren geen duidelijke verschillen tussen de verdeling op basis van het geslacht in 

werkelijkheid en in het LimbU-onderzoek. Deze resultaten op basis van het geslacht vormen een 

representatieve weergave van de werkelijkheid in Limburg.  

433 782
49,8%

437 098
50,2%

464
49,5%

474
50,5%

Man

Vrouw

Representativiteit o.b.v. geslacht

Percentage inwoners Limburg per geslacht op 2018 Percentage respondenten per geslacht LimbU-onderzoek
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Bijlage B3 Soort stad of gemeente 

 

Bron: Belgische federale overheid 

In het LimbU-onderzoek zijn inwoners van de Limburgse centrumsteden veel meer vertegenwoordigd dan 

in werkelijkheid. Daarenboven zijn de woon/landelijke gemeenten en kleine steden/verstedelijkte 

gemeenten meer vertegenwoordigd in werkelijkheid. Daarom worden deze gegevens van het onderzoek 

gewogen om een representatief beeld te krijgen. In onderstaande figuur kan gezien worden dat de gewogen 

resultaten wel representatief zijn met de werkelijkheid.  
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16,5%

378 096
43,3%

325
34,1%
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29,7%

344
36,1%

Woon/landelijke gemeente
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Kleine stad/verstedelijkte gemeente

Representativiteit o.b.v. soort stad of gemeente

Percentage inwoners per soort stad of gemeente op 1/01/2019

Percentage respondenten per soort stad of gemeente LimbU-onderzoek
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Bijlage B4 LimbU-status 

 

Bron: Belgische federale overheid 

De onderzoekers constateren een groot verschil op basis van de LimbU-status van de steden en gemeenten 

in werkelijkheid en in het LimbU-onderzoek. Inwoners van steden en gemeenten zonder LimbU zijn veel 

minder vertegenwoordigd in deze studie dan dit in werkelijkheid het geval is. Voor inwoners van steden en 

gemeenten met LimbU geldt het omgekeerde. Daarom worden deze gegevens van het onderzoek gewogen 

om een representatief beeld te krijgen. In onderstaande figuur kan er gezien worden dat de gewogen 

resultaten wel representatief zijn met de werkelijkheid. 
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Representativiteit o.b.v. LimbU-status stad of gemeente

Percentage inwoners o.b.v. LimbU-status stad of gemeente op 1/02/2019

Percentage respondenten o.b.v. LimbU-status stad of gemeente in LimbU-onderzoek
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Bijlage C Stad- en gemeentefiche 

Bijlage C1 Beringen 

 

Bron: Igor Philtjens (2016) 

LimbU-status Uitgiftepartner 

Inwoners 46 304 

Oppervlakte 78,30 km² 

Postcode 3580 

Soort gemeente Gemeente met concentratie van economische 

activiteit  

Deelgemeenten 3581 (Beverlo), 3582 (Koersel) en 3583 (Paal) 

Bron: Vlaamse overheid, geraadpleegd op 20 april 2019 
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Interview Beringen 

 
1 Kunt u zich even kort voorstellen? [algemene informatie]: 

 An Leyssens 

 Diensthoofd milieu, stad Beringen 

 

2 Heeft u al ervaringen met gemeenschapsmunten? 

 Buiten LimbU, geen ervaring 

 Gehoord van Torekes van Wim Van De Putte 

 

3 Hoe verloopt uw ervaring met LimbU? 

 Positief over het initiatief. 

 Mooi verhaal met de drie kernwaarden maar momenteel leeft LimbU te weinig. 

 In juni artikel geschreven in B-magazine over bloed doneren om LimbU te krijgen. Dit viel mee 

maar niet veel mensen zijn gekomen. 

o Zelfde probleem met e-portemonnee, 46 000 inwoners en maar 300 gebruikers. Die 

300 zijn gelukkig, maar is het dat dan waard? 

o Vrees ook bij LimbU. LimbU moet veel reclame maken. 

 Veel mensen vinden het een last omdat het weer een kaart is en weer iets nieuw. Oudere 

mensen kunnen moeilijker met de digitale wereld om. Die hebben liever een cadeaubon. Dat 

lukt nu, maar zelf weten de mensen dat niet. 

 

4 Is het veel werk voor jullie om het zelf allemaal in te geven? 

 Valt mee nu met het platform dat veel beter is. Vroeger was het complex. 

 E-portemonnee was ingewikkeld. 

 LimbU is gebruiksvriendelijk. 

 

5 Welke maatschappelijke problemen treft u momenteel aan in uw stad? 

 Zwerfvuil is een van de grootste. Proberen te verbeteren door LimbU. 

o Proberen om meer beloning te gaan geven omdat Limburg.net minder geeft. 

 Zwerfkatten, probleem dat nog niet opgelost is. Populatie blijft groeien. Geven 15 LimbU als je 

kat laat steriliseren. 

o Nog niet veel mensen die erop intekenen. We hebben LimbU gelanceerd in juni, dan 

was het wel het verhaal dat het geen munt ging zijn maar een punt. Eerst was het 

voorzien dat je vanaf juli echt met de kaart zou kunnen betalen en dat het een munt 

ging zijn. Dat is toen niet gelukt, de licentie met de nationale bank was niet in orde. 

Daarna hebben we ook niet zoveel reclame meer gemaakt. Omdat het toch niet is was 

het eigenlijk zou moeten zijn, je hebt dan mensen die wel in de lijst zijn gaan kijken. 

Die 300 e-portemonnee gebruikers en de zwerfvuil ruimers hebben we ook uitgelegd 

hoe het werkt.  

o Nu binnenkort gaat dan wel de echte lancering zijn met reclame in HBvL. Dan zullen 

we zelf ook nog wel communiceren. Als we een mooi verhaal hebben. Dan ben je anders 

twee keer bezig en hebben mensen na een tijd ook van wat is het nu. Dat proberen we 

te vermijden om niet dubbel te communiceren.  

 Qua maatschappelijk probleem ook veel armoede in Beringen. 
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o Vooral buitenlandse bevolking. Beringen-mijn is daar wel een belangrijke in, daar wordt 

ook wel veel rond gedaan. Wij pakken dat niet echt aan, dat is meer dienst welzijn. We 

hebben wel sinds vorig jaar een Repair Café opgestart en dat hebben we dan in 

Beringen-mijn gedaan omdat die mensen daar dan ook gemakkelijk kunnen komen. 

Dat is ook circulaire economie en hergebruik van materiaal. 

 

6 Op welke manier probeert uw stad momenteel gedrag te sturen (afhankelijk van vorige vraag)? 

 Subsidies, premies. Dat het nu zo gebeurd. Voor we de e-portemonnee hadden waren er ook 

meer premies en subsidie regelementen. Dat vereenvoudigt het systeem een beetje. Op die 

manier een centje te geven om iets positief te ondersteunen. 

 LimbU is eenvoudiger, je hebt één reglement. Je kan zeggen voor dat geef ik Limbu. Je kan 

dat weer veranderen voor wat je LimbU geeft anders moet je een heel subsidies regelement 

uitschrijven met alle mogelijke opties. Dat heb je nu uitgespaard denk ik. 

 

7 Vindt u het een goed idee om LimbU te gebruiken als middel om gedrag te sturen? 

 Op zich wel. Ik geloof wel in het verhaal als het genoeg kan leven. Als de maatschappij, 

iedereen daar in mee is. Als het niet overkomt als een overkill. Zodat mensen niet het gevoel 

hebben dat er weer een kaart moet bijkomen en alweer iets nieuws is. Ik merk ook bij mezelf 

… je hebt zoveel van die kaartjes. Zoveel spaarsystemen en dat komt vrij overeen. De 

gezinsbond heeft ook een kaart. Dat gebruik ik nu wel, maar dat is al redelijk geld wat je krijgt. 

En als je LimbU hebt moet je al redelijk wat LimbU uitgeven voor mensen er iets mee kunnen 

doen. Want met die één LimbU om bloed te geven, moet je al drie keer gaan voor je een brood 

kan kopen. Dus je moet al genoeg in omloop hebben dat dat ook kan leven. Zo hebben we nu 

11 000 euro budget voorzien voor subsidies of voor acties te doen. Ja voorlopig is dat nog niet 

echt gebruikt omdat het nog niet echt gestart is. Dat is dan nog niet veel, je moet genoeg in 

omloop hebben. Die actie van Limburg.net is wel goed, iedereen 100 euro krijgen, oké daar 

kan je al iets mee doen. 

 Vanaf welk moment krijg je 100 LimbU? 

o Als je geregistreerd bent als mooimaker bij OVAM en dan krijg je dat als je per kwartaal 

één keer gaat opruimen of twee keer gaat opruimen. Dus acht keer per jaar gaat 

opruimen dan krijg je al 100 LimbU. Dus je kan je kandidaat stellen. Probleem bij dat 

systeem is dat als je acht keer gaat ben je een goede. Dat is enerzijds om mensen aan 

te moedigen om het te doen en alle beetjes helpen is het idee. Dus je zit gauw aan 100 

LimbU. Je hebt er die elke dag gaan opruimen. Die zouden we dan zelf wel iets extra 

moeten geven omdat die natuurlijk veel meer doen. Maar het gaat om het principe 

natuurlijk. Bij vrijwilligersvergoeding mag je niet het werk vergoeden, maar moet je 

eigenlijk een centje geven voor de vrijwilliger. Maar toch, die mensen die zoveel extra 

doen hebben we wel zoiets van, ja dat zijn er vaak ook die in armoede leven. Een aantal 

categorieën van mensen in beringen-mijn die geen job hebben maar die dat wel doen 

en zich dan zinvol voelen in de maatschappij. Dat is ook wel, voor die mensen is dat 

centje wel eigenlijk belangrijk. Dat is iets dat we nog overwegen om iets extra te geven. 

Moeten we nog zien als de LimbU gelanceerd wordt dat we die iets extra geven voor 

de mensen die wekelijks gaan. Met twee keer per kwartaal is ons grondgebied niet 

proper hoor. 
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 Hoe controleren jullie vrijwilligerswerk? 

o Je hebt er die vaste dagen gaan, je hebt er die elke week gaan en die zetten hun zak 

op een vaste plaats. In principe moeten ze ook laten weten als ze een zak ergens 

plaatsen. Er zijn er zeker die vaste dagen gaan, die moeten dat niet doen, anderen wel. 

Ook laten weten waar ze hun zak gezet hebben en hun zak wordt dan meegepakt. 

o Vrijwilligers zijn via ons verzekert. 

 Denkt u in toekomst meer vrijwilligers te krijgen door LimbU? 

o Meer vrijwilligers denk ik niet. Een vrijwilliger doet het in principe niet voor het geld. 

Het geeft je een middel om te appreciëren en als dat voldoende gegeven wordt zodat 

je ook met LimbU kan betalen dat dat wel positief is. Dat wel. Maar meer vrijwilligers 

denk ik niet. 

 Om dat te doen leven, wat denkt u dat LimbU als eerste stap moet zetten? 

o Ik denk een heel goede communicatiecampagne en heel veel uitgiftepartners om te 

beginnen. Verzilverpartners, ja dat is nog niet zo erg. Nu onze grootste stroom … die 

halen gewoon een cadeaubon bij de gemeente af en die kunnen dadelijk bij 60 à 70 

partners terecht. Dat lost zich op die manier wel op. Maar je moet genoeg LimbU in 

omloop krijgen. 

 Hoe kan u dat in omloop krijgen? 

o Ik denk dat wij als stad vast wel een aantal zaken gaan doen dat het ook via bedrijven 

of op de provincie, dat er meer partners zijn. Dat het niet enkel van de stad uitkomt. 

Dat er ook nog andere manieren zijn om LimbU in omloop te brengen. Wij krijgen er 

zoveel niet in omloop. We kunnen de subsidies omzetten naar LimbU. Maar dan gaan 

we ook weer … personen bij gouden bruiloft, die krijgen zoveel euro, ja die willen 

eigenlijk dat niet in LimbU want die mensen weten niet hoe ze het moeten omruilen. 

Dus ja, dat kunnen we ook niet doen. Maar ja, toch best zoveel mogelijk zodat mensen 

in de winkels ook de vraag gaan krijgen of ze ermee kunnen betalen. 

 Vinden mensen het vervelend dat ze eerst een cadeaubon moeten kopen en dat ze niet LimbU 

rechtstreeks kunnen uitgeven in de winkels? 

o Ze zijn dat nu gewoon zo. Ze zijn op zich blij dat ze iets gekregen hebben. Het zou 

handig zijn, maar ja, ik denk niet dat het nu een ramp is. Ze hebben daar geld voor 

gekregen, ze hebben een bon van de stad en daar kan je wel heel veel mee doen. 

 

8 Welke voordelen/nadelen heeft LimbU volgens u (afhankelijk van vorige vraag)? 

 Voordelen 

o De voordelen zo op zich wel de focus op de drie waarden, dat vind ik zeker wel een 

mooie en dat je geapprecieerd wordt omdat je LimbU verdiend hebt. Het verhaal is 

wel mooi.  

 Nadelen 

o Nadeel is dat het een extra kaart is, het vraagt moeite. Het is gewoon ook omdat het 

op alle vlakken overkill is. Op vlak van kaarten. Voor oudere mensen is het minder 

toegankelijk. We hadden voorheen totaal geen toegankelijk systeem, het is dus zeker 

beter dan de e-portemonnee. Ik ben heel benieuwd of het zal leven of niet. 

o Ja het leeft nog niet. Dat is essentieel, daar vrees ik het meeste voor. Hoe creëer je 

dat, met communicatie. 
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 LimbU samenvoegen met bestaande kaarten, wat is uw mening? 

o Ja ik denk dat dat wel interessant kan zijn. Als je het ergens mee kan combineren. 

Dat is op een bepaald moment gevraagd, we hadden dan ook net een kaart 

ingevoerd. Dat zou zeker al positief zijn voor de handelaren. Dat is een vraag die we 

inderdaad toen al gesteld hebben. Maar ja, die ligt nu al bijna een jaar. Dus we zijn in 

blijde verwachting. We hebben dan aan LimbU gevraagd of het ging, en ze gingen het 

bekijken. 

 

9 Welke acties kunnen volgens u interessant zijn voor uw stad, waarin LimbU een rol kan spelen? 

 Ik denk dat wij qua duurzaamheid wel een belangrijk aantal acties hebben die zijn overgewaaid 

van de e-portemonnee. We hebben een paar maatschappelijke acties toegevoegd zoals 

bloedgeven, bloedplaatjes geven en EHBO-cursus volgen. Ik denk dat er nog wel dingen zijn. 

Maar voorlopig gaan we dat afhouden, hebben we gewoon verder gedaan met de e-

portemonnee omdat we al in het verhaal zaten. Als het nu gelanceerd is en het blijkt te leven 

en het gaat goed, dan is het wel de bedoeling dat we er wel nog acties bij insteken. Maar ik 

begrijp die diensten ook wel, we gaan nu niet alles omvormen en als het dan afgeschaft is, dan 

moeten we terug reglementen opmaken. Dat is een hele administratieve rompslomp. Nu wij 

zijn dan al voortrekkers van gemeenten die het tenminste hebben ingevoerd, de rest heeft 

zoiets van we gaan kijken en een beetje afwachten. Maar ja, iemand moet wel beginnen. 

 Heeft u spijt dat jullie er meteen ingestapt zijn en niet afgewacht hebben? 

o Nee de motivatie was vooral voor het zwerfvuil. Maximale ondersteuning en zo 

gemakkelijk mogelijk te maken, als we dat niet gedaan hadden, was het moeilijker 

geweest. Dan moest het nog via dat platform gaan want Limburg.net zat er toch op. 

Nu hebben we er ook niet zoveel last van, we hebben die acties ingevoerd. We spreken 

over de 300 deelnemers. 

 Welke mensen denkt u dat vooral de doelgroep zou moeten zijn? 

o Ik denk alle soorten vrijwilligerswerk, opleidingen vanuit de stad die gegeven worden. 

Ook premies in LimbU geven om er meer in omloop te krijgen, maar ook wel dat 

mensen er wel blij mee zijn. Zou wel fijn zijn als je er ook iets extra mee kunt als je 

verzilvert. Dat maakt het ook iets meer waard; Maar dat is echt heel moeilijk. Dan kan 

dat zeker iets zijn waar mensen blij mee zijn. 

o Er zijn toch veel gepensioneerde bij hoor. We hebben zwerfvuilvrijwilligers die het met 

kinderen doen, die gaan de straat ruimen. Het is heel divers maar eerder de 

gepensioneerde. 

o Werklozen: Omdat ze ook wel tijd hebben, maar ook wel omdat ze het belangrijk 

vinden. Dat ze iets positief gedaan hebben voor de natuur. Dat centje dat ze nu krijgen 

dat is mooi meegenomen. Geld is niet de drijfveer maar voor de mensen in Beringen-

mijn is dat toch wel belangrijk, die in armoede leven. Vroeger kregen die 240 euro van 

Limburg.net en wij gaven ook nog een deel bij en dat is nu 100 geworden sinds de 

invoering van de LimbU. Dat is voor de mensen wel heel wat minder, als je het moeilijk 

hebt is dat toch 140 euro op een jaar extra, dat dat wel belangrijk is. We willen mensen 

wel zeker appreciëren en daarom willen we ook wel ergens bijpassen. 

 Waarom heeft Limburg.net het verlaagd? 
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o Ja die hebben op een bepaald moment hun rekening gemaakt. Dat waren in het begin 

40 zwerfvuilruimers, nu zijn het er 100. Die konden dat dus helemaal niet meer betalen. 

 

10 Welke partners zou LimbU kunnen aanspreken in uw stad als verzilverpartner (verzilverpartner = 

plaats waar LimbU besteed kan worden)? 

 De middenstandsraad hebben ze ooit een toelichting gegeven wel. Maar ja, of gingen die geven. 

We gingen de invoering eerst doen en dan als ze het in de krant gelezen hadden en dan zouden 

we twee weken erna de handelaars samenroepen en hun de uitleg geven. Dan zijn ze meer 

geïnteresseerd, dan iets waar ze nog niks vanaf weten. Maar ja, we hebben dat moeten 

afzeggen want toen is dat niet doorgegaan. 

 Nooit een vergadering geweest. Prijs van twintig euro was ook niet het struikelblok.  

 

11 Zijn er nog bepaalde acties in uw gemeente/stad waar LimbU eventueel aan gekoppeld kan worden 

(winkelbonnen, stadskaarten ...)? 

 We hebben momenteel KIA-cheques. Voor een inwoner van Beringen krijgt elk kind per jaar 

tien KIA-cheques en daarmee kan je dan activiteiten doen van de stad, zoals meegaan naar de 

film, pretpark gaan of kampje meedoen. Kinderen in armoede krijgen meer cheques. Die zou 

je ook in LimbU kunnen uitkeren. Maar ja, dan zou het voor kinderen zijn en zouden ze het 

enkel daarvoor kunnen gebruiken, dan wordt het allemaal moeilijk. 

 

12 Wat kan LimbU doen om het voor de stad aantrekkelijker te maken? 

 De kaarten gratis ter beschikking stellen. Ik had een budget van 500 euro voorzien. In het 

beste geval natuurlijk als het aanspringt ga je er wel een aantal nodig hebben. In het begin is 

wel gezegd, als ze samenwerken met een grootbank kan dat misschien wel. Die geraken 

makkelijker aan dat soort zaken. Dat zou voor ons wel een grote plus zijn want dat gaat van 

mijn sensibiliseringsbudget af. We hebben 17 000 gezinnen en ik heb maar 11 000 euro. Plus 

btw heb ik al 600 euro nodig voor 500 kaarten, dat zijn de huidige gebruikers. Als je erbij wilt 

kopen dan gaat dat van het budget af en het is al allemaal niet zoveel geld. Met 46 000 inwoners 

is dat niet veel geld. Als het leeft is dat eigenlijk zo veel niet. 

 

13 Wat kan LimbU doen om het de consumenten en handelaren interessanter te maken? 

 Ja als het gratis is waarschijnlijk. 

 

14 Als u zaakvoerder zou zijn van LimbU, waar zou u op focussen/veranderen? 

 Ik denk dat het, ik zeg niet dat dat aan Wim ligt maar dat het gewoon allemaal wat te lang 

heeft geduurd en dat wel starten niet starten. Ik bedoel ik had de publicatie gedaan, je 

moet op tijd in het gemeenteblad doorgeven. Dat was in druk en toen ging het toch niet 

door. Ja dat was heel vervelend, dan begin je maar dan is het toch niet dat. Eenduidige 

communicatie en een strak plan, dat was goed geweest. Daar is het wat misgelopen 

waardoor het nu vooral bij de deelnemende gemeente zoiets is van ja we zien wel he. Het 

komt niet van de grond en gaat het nog wel van de grond komen. Ja als het niet is dan is 

het niet dan moeten we een andere manier zien te vinden om onze vrijwilligers te 

vergoeden. 
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15 Hoe ziet u zelf de slaagkansen in van LimbU? 

 Ik denk dat het moeilijk is om echt goed van de grond te geraken. Ik vind het jammer, 

maar ik denk dat het toch zo is. Omdat het niet gaat leven. Je gaat terug zitten met uw 

300 deelnemertjes. Is het dan het allemaal waard als de stichtende leden dat blijven 

betalen, die administratieve ondersteuning en heel dat verhaal, mij best. Zoveel te 

gemakkelijker voor ons en dan doen wij dat wel voort en limburg.net betaalt ondertussen 

onze vrijwilligers wat, dat is oké en goed maar dat is niet het verhaal wat we willen. 

 

16 Momenteel is de focus van LimbU top-down, vindt u dat het meer bottom-up moet zijn? 

 Vrijwilligers hebben graag contact met elkaar. Ondersteuning van zwerfvuil vrijwilligers 

kruipt best wel veel tijd in. Als je vrijwilliger bent wil je uiteraard je verhalen kwijt en wil 

je dat kunnen delen met andere en we proberen wel zo een moment eenmaal per jaar te 

organiseren dat ze dat kunnen delen en dat vinden die mensen wel belangrijk. Die mensen 

willen ook wel erkent worden voor het werk dat ze doen. 
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Bijlage C2 Hasselt 

Bron: Het Belang van Limburg (2017) 

LimbU-status Uitgiftepartner 

Inwoners 78 223 

Oppervlakte 102,24 km² 

Postcode 3500 

Soort gemeente Grote en regionale stad 

Deelgemeenten 3501 (Sint-Lambrechts-Herk), 3510 

(Wimmertingen), 3510 (Kermt), 3511 (Kuringen) 

en 3512 (Stevoort) 

Bron: Vlaamse overheid, geraadpleegd op 20 april 2019  
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Interview Hasselt 

 
1 Kunt u zich even kort voorstellen? [algemene informatie]: 

a. Wat is uw naam? Stien Stassen 

b. Wat is uw leeftijd? 37 jaar 

c. Waar woont u? Hasselt 

d. Wat heeft u gestudeerd? Master Milieu- en Preventiemanagement 

e. Wat is uw functie? Deskundige Duurzaamheid 

 

2 Heeft u al ervaringen met gemeenschapsmunten? 

a. Hoe verliep dit? Enkel met e-portemonnee en LimbU 

b. Wat vond u goed en wat kon beter? 

i. Redelijk omslachtig vanuit het perspectief van de uitgever. 

ii. Enkel online -> wat met mensen die niet zo handig zijn met pc + lastig ook om de 

verzilverzijde te regelen met externe partners. 

iii. Je bereikte vooral de mensen die al goed bezig waren, en die mogelijks ook hun 

gedrag zouden verderzetten ook zonder er iets voor in de plaats te krijgen. De 

vraag is of de mensen die het gedrag toch niet meer zouden verderzetten als LimbU 

wegvalt, het om de juiste reden doen. 

 

3 Welke maatschappelijke problemen treft u momenteel aan in uw stad? 

a. Kan u dit illustreren? Ik zou eerder spreken over uitdagingen dan wel over problemen. De 

uitdagingen zijn erg afhankelijk van degene die je aanspreekt binnen de stad. Ik denk 

voornamelijk aan klimaatverandering, wegwerpmaatschappij (afval), leegstand en 

mobiliteit. 

b. Hoe denkt u dat deze problemen best opgelost kunnen worden? 

Typisch aan eerdergenoemde uitdagingen is dat het complexe problemen zijn, waar een 

geheel aan maatregelen genomen moet worden. Om te voorkomen dat je geen afwenteling 

doet van problemen, moeten best ook grotere systemen en achterliggende waarden en 

normen aangepakt worden. En dat is verre van evident. Veelal zal je moeten inzetten op 

een mix aan maatregelen: (1) sensibiliseren & informeren; (2) structurele maatregelen 

(bv. infrastructuur); (3) regelgeving & handhaving; (4) begeleiding & ondersteuning & 

ontzorging; (5) als gemeente het goede voorbeeld geven, …. 

 

4 Op welke manier probeert uw stad momenteel gedrag te sturen (afhankelijk van vorige vraag)? 

a. Communicatieacties en sensibilisatieacties (bv. Thermokaart, isolatiebeurs, veranderstad 

…) 

b. Infoavonden, lezingen, workshops, vormingen, documentaires, debat (bv. ism VormingPlus 

en Domein Kiewit) 

c. Duurzaam gedrag -> LimbU (momenteel beperkt succes) 

d. Subsidies -> afgeschaft met de komst van de e-portemonnee 

e. Structurele interventies zodat de keuze voor duurzaam gedrag gemakkelijker is en mensen 

ontzorgen (bv. groepsaankopen zonnepanelen/e-bikes/groene stroom, fietskluizen, 

fietsstraten, betalend parkeren, Buzzy-pass voor alle Hasseltse kinderen en jongeren tot 

18 jaar, blue-bikes derdebetalersregeling, Mobit, Zen Car, …) 
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5 Vindt u het een goed idee om LimbU te gebruiken als middel om gedrag te sturen? 

a. Waarom wel/niet? 

Ik ben persoonlijk op dit moment niet helemaal overtuigd. We merken toch vooral dat we 

de mensen bereiken die ook zonder LimbU dit gedrag zouden stellen. Mensen gaan niet 

extra naar het RC omdat ze dan LimbU’s krijgen, of mensen gaan de aankoop van een 

nestkastje over overstap groene stroom niet laten afhangen van een eventuele vergoeding 

die ze daarvoor kunnen krijgen. 

 

Aan de verzilverzijde kan je ook sturen. Zou je ze via LimbU echt naar duurzame, lokale 

initiatieven en handelaren kunnen loodsen door strengere criteria op te leggen. 

 

Misschien moet het doel niet zozeer het sturen van gedrag zijn, maar wel het inzetten van 

talenten en capaciteiten die binnen de bevolking aanwezig zijn maar onvoldoende benut 

worden. Welke inzet van burgers wil je aanmoedigen? 

b. Kan u dit illustreren? Momenteel is het systeem te omslachtig om nieuwe (minder 

overtuigde) mensen aan te trekken. 

 

6 Welke voordelen/nadelen heeft LimbU volgens u (afhankelijk van vorige vraag)? 

a. Voordelen: we bieden nu een aantal duurzame verzilveritems aan die de mensen misschien 

anders niet hadden leren kennen. 

b. Voordelen: het is een kanaal om het teveel aan vuilniszakken te kunnen omruilen en er 

toch nog iets voor te krijgen, maar eigenlijk zou het probleem van te veel vuilniszakken 

elders opgelost moeten worden. We krijgen immers meer en meer reactie omdat je jaarlijks 

slechts één grote rol kan inruilen, maar ook omdat mensen geen vragende partij zijn om 

“gratis” huisvuilzakken te krijgen. Limburg.net zou dus zijn beleid moeten aanpassen. 

c. Voordelen: het biedt een oplossing om nog een beloning te geven aan bepaalde acties 

zonder met subsidies te moeten werken. 

d. Nadelen: 

i. Je kan niet op de site rondneuzen als je geen gebruikersaccount hebt, en dat helpt 

natuurlijk niet om de mensen te overtuigen. We hebben al meerdere opmerkingen 

aangehaald, maar die worden genegeerd. We worden de kritische genoemd. 

ii. Je kan de LimbU bezwaarlijk een complementaire munt noemen. Het systeem via 

pc is omslachtig. 

iii. Je trekt enkel reeds overtuigde mensen aan en voor hun is het aanbod aan 

verdienacties niet dynamisch genoeg. 

iv. Het systeem is weinig bekend, er wordt weinig over gecommuniceerd. 

v. De kosten voor de gemeente zijn aanzienlijk en moeilijk te voorspellen, wat het 

administratief moeilijk maakt. 

vi. Door het gebruik van Hasseltbonnen worden de andere verzilveritems minder 

gekozen. 

vii. LimbU is slecht gestart en heeft daardoor al heel wat krediet en geloofwaardigheid 

verloren. 
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viii. LimbU is eerder top down ontstaan, terwijl het cruciaal is om burgers van bij de 

start mee te betrekken aangezien het doel van een gemeenschapsmunt is om de 

inzet van burgers te versterken. Kortom, heb eerder het gevoel dat het voor 

Uitmuntend Limburg vzw op een gegeven moment meer een doel op zich was om 

een gemeenschapsmunt te lanceren, terwijl LimbU slechts een middel is om de 

inzet van burgers te versterken en zo bepaalde sociale/maatschappelijke doelen te 

realiseren. 

ix. LimbU is gericht op heel de provincie .… Misschien is dit geografisch een te groot 

gebied om succesvol te kunnen zijn. De meeste gemeenschapsmunten zijn eerder 

collectieve wijkgerichte initiatieven. Misschien hadden ze LimbU moeten oprichten 

in één gemeente en dan stapsgewijs uitbreiden indien succesvol. 

x. Zitten vrijwilligers te wachten op een monetaire vergoeding? En stimuleer je op die 

manier niet dat de mensen iets gaan doen niet uit intrinsieke motivatie, maar wel 

uit extrinsieke motivatie? En stel dat je LimbU ziet als een opstartje om mensen 

toch dat duwtje in de rug te geven, kan je dan achteraf nog de vergoeding 

verminderen zonder gemor te krijgen bij de burger? 

xi. LimbU wordt nog te sterk geassocieerd met euro’s. Waarom niet eerder rekenen in 

tijdseenheid (cfr. Lets)? Je brengt in rekening hoe iemand iets kan doen voor 

iemand anders. Ongeacht je professionele achtergrond, werkervaring, de 

moeilijkheid van de klus, worden alle deelnemers op een gelijke manier 

gewaardeerd. 

xii. Beloonmodellen zoals LimbU hebben ook voordelen: aantal deelnemers ligt hoger, 

je kan verschillende gedragingen waarderen, …. 

 

7 Welke acties kunnen volgens u interessant zijn voor uw stad, waarin LimbU een rol kan spelen? 

a. Geef voorbeelden 

i. Hasselt heeft al zeer veel acties! 

ii. Mensen belonen voor het gebruik van de fiets (-> bedenking: wat met voetgangers 

en/of ov-gebruikers?). 

iii. Naar vrijwilligers heeft Hasselt gekozen voor een andere aanpak -> 

vrijwilligersfeest. 

b. Zullen deze acties ook op korte termijn opgezet worden met behulp van LimbU? 

i. Waarom niet? 

Het platform van de LimbU is momenteel nog steeds te omslachtig. LimbU biedt 

momenteel nog steeds niet de digitale slimme oplossing zoals andere bedrijven wel 

al bieden (bv. Bonheiden -> leerlingen hun fietsen worden uitgerust met een chip, 

als ze op school aankomen en vertrekken wordt de fietsverplaatsing geregistreerd 

en verzamelen de kinderen automatisch digitale dukaten om te verzilveren bij 

lokale handelaars).  

 

8 Denkt u dat er een draagvlak is voor de LimbU binnen uw stad? 

a. Waarom wel/niet?  
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i. Perspectief bestuur: ik kan niet spreken in naam van het bestuur, maar ik denk dat 

er minder animo voor is daar LimbU of complementaire munten niet vernoemd 

worden in het bestuursakkoord 2019-2024. 

ii. Is er draagvlak bij de Hasselaar: moeilijk in te schatten. Zij die al goed bezig zijn 

maken momenteel gebruik van de LimbU. Of de LimbU effectief ook andere 

Hasselaren over de streep zal trekken die daarvoor niet meededen, is een groot 

vraagteken. Complementaire munten zijn nog niet echt ingeburgerd in Vlaanderen. 

 

9 Welke partners zou LimbU kunnen aanspreken in uw stad als verzilverpartner (verzilverpartner = 

plaats waar LimbU besteed kan worden)? 

a. Waarom deze winkels? 

i. Zie initiatieven Kaart Veranderstad Hasselt: www.hasselt.be/veranderstad  

ii. Zwembad, bib, cultuurhuizen 

iii. Misschien ook niet slecht dat LimbU afstemming zoekt met Lets (drepkes). LimbU 

richt zich nu te veel op de overheid die de LimbU moet uitgeven, terwijl mensen ze 

ook onder elkaar zouden moeten kunnen ‘verhandelen’ (daar is LimbU momenteel 

niet opgericht) en/of andere organisaties ook LimbU kunnen uitkeren. Opdat het 

een interessant systeem zou zijn, moeten mensen op heel veel manieren LimbU’s 

kunnen verdienen, zodat ze makkelijker in omloop blijven.  

 

10 Zijn er nog bepaalde acties in uw stad waar LimbU eventueel aan gekoppeld kan worden 

(winkelbonnen, stadskaarten ...) (afhankelijk van vorige vraag)? 

a. Niet evident, maar de Hasselt-bon, Uit-pas 

b. Evenementen 

 

11 Wat kan LimbU doen om het voor de stad aantrekkelijker te maken? 

a. Doen wat ze beloofd hebben: app, communicatieve ondersteuning, betaalkaart, …. 

 

12 Wat kan LimbU doen om het de consumenten en handelaren interessanter te maken? 

a. Doen wat ze beloofd hebben. 

b. Een zo eenvoudig mogelijk en klantvriendelijk systeem aanbieden – wat met mensen die 

niet goed zijn met pc/app? 

 

13 Bent u geïnteresseerd om LimbU te gebruiken in uw stad (afhankelijk van vorige vraag)? 

a. Waarom wel/niet? Na drie jaar staat LimbU nog steeds te zeer in haar kinderschoenen en 

werkt de LimbU nog steeds niet zoals initieel werd voorgesteld. Het is moeilijk om dus 

uitspraken hierover te doen. De LimbU kost een gemeente aardig wat geld, dus het zal 

eerder een politieke keuze zijn of je je geld hierin investeert dan wel in iets anders. 

  

http://www.hasselt.be/veranderstad
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Bijlage C3 Hechtel-Eksel 

Bron: Repro Mine Dalemans (z.j.) 

LimbU-status Uitgiftepartner 

Inwoners 12 397 

Oppervlakte 76,70 km² 

Postcode 3940, 3941 

Soort gemeente Woongemeente 

Deelgemeenten 3940 (Hechtel) en 3941 (Eksel) 

Bron: Vlaamse overheid, geraadpleegd op 20 april 2019 
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Interview Hechtel-Eksel 

 
1 Kunt u zich even kort voorstellen? [algemene informatie]: 

 Carla Denis, Milieu- en Duurzaamheidsambtenaar in Hechtel-Eksel 

 36 jaar 

 Afkomstig van Genk, woont in Peer 

 Biotechnologie gestudeerd 

 

2 Heeft u al ervaringen met gemeenschapsmunten? 

 Geen ervaringen met eerdere gemeenschapsmunten. Ook niet echt met de e-portemonnee 

want ze is nu pas twee jaar tewerkgesteld in Hechtel-Eksel. 

 Vernomen van een collega dat de e-portemonnee niet zo heel goed verliep. Niet meer informatie 

hierrond gekregen omdat de LimbU eraan kwam. 

 

3 Welke maatschappelijke problemen treft u momenteel aan in uw gemeente? 

 Heel veel last van sluikstorters 

o Hechtel-Eksel is een bosrijke gemeente. Er zijn heel veel straten die geen sociale 

controle hebben. Er zijn heel veel doodlopende straten waar je al dan niet goed met de 

auto doorkomt dus waar heel veel last is van sluikstorters. 

 Last van hondenpoep 

 Woeker verzamelaars  

 Composteren (kan wel beter (vanuit de gemeente))  willen beginnen het aan te pakken bij 

de scholen en verenigingen  ze willen meer sensibiliseren rond afval, composteren, organisch 

afval en het sorteren, recycleren. 

 Er is veel doorstroomverkeer in Hechtel-Eksel. Dit hangt een beetje vast met mobiliteit. Het 

openbaar vervoer is niet zo goed georganiseerd. Dit is een algemeen probleem in Noord-

Limburg. Onlangs nog een mobiliteitscommissie gehad. Beleidscommissie eigenlijk. Daar waren 

wel een aantal punten aangehaald dat er inderdaad iets aan het openbaar vervoer moet gedaan 

worden. Willen meer mensen stimuleren om met de fiets te komen. Willen ook dat mensen zich 

veilig kunnen verplaatsen. Carpooling kan ook. De mobiliteitskwesties in Hechtel-Eksel is toch 

een groot probleem 

 LimbU staat ook voor lokale producten. Qua beleidsmatig is lokale economie sowieso 

interessant omdat je het geld in de gemeente houdt. Heeft ook een directe link met 

duurzaamheid, en toch ook de klimaatopwarming. Wat ze graag wilt zien is om mensen te 

stimuleren toch veel lokaler te kopen. Bijvoorbeeld het voedselteam, die mag meer gepromoot 

worden. Mensen bewuster maken, vooral over fruit en groenten, dat ze toch meer lokaler gaan 

kopen. Het bewustzijn is er nog niet echt bij de mensen, wat ook te maken heeft met het 

aanbod. Daar mag wel iets meer rond gedaan worden. 

 

4 Op welke manier probeert uw gemeente momenteel gedrag te sturen (afhankelijk van vorige 

vraag)? 

 Vanuit de provincie krijgt Hechtel-Eksel redelijk wat aanbod. Ook over het energiezuinig maken 

van woningen. Ze proberen ook infosessies te organiseren. Binnenkort ook kippenhervorming 

organiseren. Wilt ook over composteren graag doen. Af en toe is eens een artikel in het infoblad. 

Maar vooral infosessies. Communicatie natuurlijk. 



89 
 

 

5 Vindt u het een goed idee om LimbU te gebruiken als middel om gedrag te sturen? 

 In feite wel, heeft wel iets van: “we zien wel” 

 Het moet niet, maar het kan wel handig zijn. Het moet dan ook zo aangepakt worden, meer 

gecommuniceerd worden. 

 Het moet voor haar niet helemaal alleen bij Uitmuntend Limburg liggen, natuurlijk helpt 

Uitmuntend Limburg, maar moet het ook echt gebruikt worden binnen de dienst. 

 Bij Hechtel-Eksel was het in eerste instantie de bedoeling dat ze vanuit milieu dat ze dat gaan 

uittrekken naar de verschillende diensten heen. Maar dat is helemaal nog niet ingebakken. 

 Op zich ziet ze er niets op tegen. Bijvoorbeeld door infosessies al mensen belonen dat ze iets 

extra doen. Het sturen denkt ze met … fietsen. Vooral het fietsgedrag van mensen kunnen 

aansturen. 

 

6 Welke voordelen/nadelen heeft LimbU volgens u (afhankelijk van vorige vraag)? 

 Voordelen 

o LimbU is gebruiksvriendelijker dan de e-portemonnee. 

o Hechtel-Eksel heeft kleinere premies (bv. het opvullen of buiten gebruik stellen van 

stookolietank. Vroeger moest dat altijd via het college passeren, en waren die 

procedures iets langer. Nu kan dit redelijk snel gebeuren). Die kleine dingen hebben 

zijn voordelen. 

 Nadelen 

o Het is een nieuw systeem. Er zijn redelijk wat kinderziektes. Ze moeten er mee 

omgaan wat vaak frustratie geeft. Wat begrijpelijk is, want ambtenaren moeten al 

veel doen en dan komt dit er nog bij. Dat is een groot nadeel. 

o LimbU wordt niet zo veel gebruikt momenteel waardoor de collega’s aan het onthaal 

telkens die dingen vergeten. Dan is er weer even wat geklaag of ze niet te veel tijd 

besteden aan de LimbU. 

o Momenteel zitten ze nog met een omweg (ze bieden de gemeentelijke geschenkbon 

aan), maar in feite is het voor de mensen ook zo dat ze het vroeger geldelijk kregen, 

maar vinden de omweg nu wel storend. Eerst dat ruilen en dan krijgen ze dat. Maar 

ze denkt dat dit wel nog gaat veranderen. 

o Er is weinig zicht op de kosten die eraan verbonden zijn om een bepaalde beleidsvisie 

naar voren te schuiven of te implementeren. Hechtel-Eksel heeft wel budgetten die 

dingen kosten enzo maar …. 

 Je hebt het beleid en je hebt verschillende acties. Die acties horen daarbij en 

daarbij, maar voor in de toekomst … ik weet niet of het bestuur het zo ziet dat 

dit de beleidsvisie is en dat budget daarvoor. Zo wordt het niet gezien. Wim 

Van De Putte heeft in zijn hoofd denk ik dat er al geld is en we willen dat zo 

gebruiken, maar zo werkt het eigenlijk niet in de gemeente. Het is niet zo dat 

we iets willen doen rond afval dat we dat hebben. We hebben verschillende 

posten die misschien iets te maken hebben met afval. Ze vindt dit nog een 

moeilijke met de LimbU. Ofwel moet de gemeente zeggen van dit budget is 

volledig voor LimbU en daar mag je allerhande acties mee doen …. Op dit 

moment is dat niet zo denk ik. Dit heeft meer te maken met de manier van 
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werken. Ze denkt niet dat de LimbU daar iets aan kan doen. Ze denkt dat geen 

enkel gemeentebestuur zoiets heeft van we hebben dat budget en we willen 

dat ermee doen. De budgetten van 2019 liggen al vast. Er mag om het halfjaar 

een budgetwijziging zijn. Het is ambetant want met de LimbU zou je dan een 

grote pot moeten hebben van … zodat het makkelijker is als er acties zijn van 

dat kan daar en dat kan daar. Nu is dat niet zo. Het is niet zo evident.  

 Ze haalt aan dat ze misschien te weinig kent van de LimbU en dat dit 

misschien al gekend is. 

 

7 Welke acties kunnen volgens u interessant zijn voor uw gemeente, waarin LimbU een rol kan 

spelen? 

 Het aankopen van lokale producten of toch ook voor de lokale handelaars om de lokale 

economie meer op gang te brengen. Uiteindelijk draait alles wel een beetje op het lokale. 

 

8 Denkt u dat er een draagvlak is voor de LimbU binnen uw gemeente? 

 Zijzelf heeft er geen zicht op. 

 Denkt het wel omdat ze toch al een paar mensen aan de balie heeft gehad. Vaak vinden ze het 

wel een ambetant systeem maar dat heeft te maken met die omweg. In het begin zijn er altijd 

wel wat tegenstribbelingen. Ik denk dat we niet kunnen spreken van totaal geen draagvlak. Dit 

is nog iets wat nog moet ontwikkelen. 

 

9 Welke partners zou LimbU kunnen aanspreken in uw gemeente als verzilverpartner 

(verzilverpartner = plaats waar LimbU besteed kan worden)? 

 Dit is niet specifiek voor Hechtel-Eksel, maar voor Bosland (is eigenlijk drie gemeentes bijeen 

en dat wordt dan Bosland genoemd, Overpelt, Lommel en Hechtel-Eksel). Overpelt heeft 

bijvoorbeeld een heel leuk binnenzwembad. Ze weet dat ze daar ook reclame maken via 

Bosland. Het zwembad enzovoort kan interessant zijn. Het kan het toerisme ook misschien 

helpen. Maar eigenlijk eigen toerisme in eigen gemeente. Misschien dat dit gestimuleerd kan 

worden. 

 Lokale handelaars vooral. Diegene die meer het dorpsgevoel overbrengen. Bijvoorbeeld 

Hechtel-Eksel heeft een likeurstokerij die best wel groot is. 

 Markt: blijkbaar komt er niet veel volk naar de markt en Hechtel-Eksel wilt daar eigenlijk iets 

rond doen. Mensen stimuleren naar de markt te gaan, misschien met de fiets of openbaar 

vervoer. Er is weinig parking daar. LimbU mobiliteitsplan, mensen stimuleren naar de markt te 

komen met de bus bijvoorbeeld. 

 

10 Zijn er nog bepaalde acties in uw gemeente/stad waar LimbU eventueel aan gekoppeld kan worden 

(winkelbonnen, stadskaarten ...) (afhankelijk van vorige vraag)? 

 Hechtel-Eksel heeft sinds kort een website waarbij je bij lokale handelaars kan online aankopen. 

In principe kan je daar ook de LimbU aan koppelen. 

 De gemeentelijke geschenkbon van Hechtel-Eksel is al gekoppeld aan de LimbU. 

 Houtsprokkel momenten (hout gesprokkeld door vrijwilligers, maar dat hout is afkomstig van 

beheerswerken in de natuur, het wordt vrij goedkoop verkocht). Het is voor kansarmen en met 
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de opbrengst worden kinderen die weinig geld hebben of die het slecht hebben thuis, daar 

wordt dan geld mee vergoed dat die ook bepaalde uitstappen kunnen doen. 

 

11 Wat kan LimbU doen om het voor de gemeente aantrekkelijker te maken? 

 Het toeristische meer naar boven te halen. Zowel bij de inwoners zelf als diegene rondom de 

gemeente. 

 Ze denkt dat Bosland niet graag gekoppeld wilt worden met LimbU maar ze kunnen natuurlijk 

wel de LimbU gebruiken om Bosland nog meer kenbaar te maken. 

 

12 Wat kan LimbU doen om het de consumenten en handelaren interessanter te maken? 

 I.p.v. bij supermarkten kopen, meer bij de lokale handelaar. Meer de supermarkten aan de 

kant schuiven. Dit kan LimbU misschien doen. 

o Als LimbU supermarkten zou meenemen dan zou dat strijdig zijn met LimbU. Dat botst 

een beetje. Ze wilt dan eerder bijvoorbeeld het voedselteam. De consument kan toch 

al de gemeentelijke geschenkbon krijgen d.m.v. LimbU. Als ze dan toch naar de 

supermarkten willen, hebben ze via dat de keuze. 

Extra interviewvraag 

1. Heeft u al gehoord van inwoners wat ze zelf ondervinden van de LimbU?  

a. Nadeel is de omweg. Weer naar de gemeente om te wisselen. 

i. Er is niet altijd tegenwind, maar je merkt wel dat ze wat gefrustreerd zijn. 

b. Zwerfvuilactiedienst werd vroeger uitbetaald door de e-portemonnee, diegene die de 

LimbU’s nu verdienen, die hebben daar niet echt tegenwind in. 
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Bijlage C4 Herk-De-Stad 

 

Bron: Toerisme Herk-De-Stad (z.j.) 

LimbU-status Geen uitgiftepartner 

Inwoners 12 632 

Oppervlakte 42,83 km² 

Postcode 3540 

Soort gemeente Woongemeente 

Deelgemeenten Berbroek, Donk, Schulen en Herk-De-Stad 

Bron: Vlaamse overheid, geraadpleegd op 20 april 2019 
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Interview Herk-De-Stad 

 
1 Kunt u zich even kort voorstellen? [algemene informatie]: 

 Nathalie Creten 

 Algemeen directeur waarnemend in Herk-De-Stad voor 12 jaar 

 

2 Heeft u al ervaringen met gemeenschapsmunten? 

 E-portemonnee: ik denk dat dat heel weinig actief gebruikt is geweest. Dus we zijn erin gestapt 

maar we hebben daar niet veel rendement van gezien. De bekendheid bij de inwoners en ook 

zelfs bij de medewerkers was niet echt voldoende. 

 Hoe komt dat denkt u? 

o Ik denk dat we in een maatschappij leven waar er veel te veel informatie is. Hierdoor 

is het moeilijk om dergelijk gerichte informatie bij de burger te krijgen omdat het 

opgaat in het geheel en idem voor de medewerkers. We worden overladen met de 

producten, verplichtingen en opdrachten. Dat proces is al jaren aan de gang dat er 

meer verantwoordelijkheid bij steden en gemeenten worden gelegd en in een klein 

bestuur is het niet zo eenvoudig om die opdrachten evengoed uit te voeren. Dan wordt 

er vaak gekozen voor dingen die waardevol worden geacht of waar we verplicht zijn 

aan deel te nemen. Dan gebeurd het dat andere dingen al eens op de achtergrond 

geraken. 

 

3 Welke maatschappelijke problemen treft u momenteel aan in uw gemeente? 

 Ik denk dat wij hier heel veel gedaan hebben met betrekking tot welzijn, maar dat onze 

kerntaken dat daar historisch gezien minder hard op ingezet werden en daar zijn we aan een 

zware inhaalbeweging bezig, zowel met betrekking tot versterken interne organisatie als het 

versterken van de dienstverlening naar ruimtelijke ordening en milieu. Dat zijn dingen waar wij 

nu toch wel heel hard op focussen. Ons vrijetijdsbeleid, seniorenbeleid en opvang kinderen 

staat goed in de steigers. Daar hebben we meer een gelijkblijvend beleid, alhoewel we ook wel 

bezig zijn met vernieuwen van patrimonium, dat zit ook in die kerntaak. 

 

4 Op welke manier probeert uw gemeente momenteel gedrag te sturen? 

 Vorige legislatuur is er vooral gekozen voor een continuering van de bestaande maatregelen, 

alhoewel dat dat vaak beoordeeld werd als niet efficiënt. Deze legislatuur denk ik dat we meer 

daadkracht bij het beleid gaan zien om toch wel efficiënte subsidiemaatregelen te krijgen. 

Belastingmaatregelen niet, het bestuur is niet geïnteresseerd in nieuwe belastingen. Het zal 

eerder aan de subsidie kant zitten of aan de kant van de promotie enzovoort. Eerder dan sturen 

via belastingen, alhoewel we dat wel doen want we hebben wel een leegstandsheffing. We doen 

wel aan die kant, maar dat is ook bij de start van het project wonen West-Limburg zijn die 

dingen op tafel gekomen. 

 

5 Wat is volgens u de meest efficiënte manier om gedrag te sturen? 

 Ik denk dat je een combinatie van beide moet doen (belastingen en subsidies). Via belastingen 

kan je heel sterk sturen en bepaald gedrag ontraden. Het probleem met subsidies is dat het 

moet gaan om fundamentele bedragen waar je tussenkomt en dat je dus inzet op een bepaalde 

heel belangrijke doelstelling waar je fundamenteel in kan tussenkomen, waar je de 
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administratieve overlast moet beperken. Dat zowel voor de burger als voor het bestuur en dat 

is het bedje waarin we de afgelopen jaren heel hard ziek zijn geweest. Subsidies die we 

toekennen … als ik dan denk aan duurzaamheid enzovoort dat zijn vaak kleine bedragen 

waarvoor toch wel heel wat werk moet verzet worden zowel voor degene die de subsidie 

aanvraagt als door de administratie. Het komt erop neer dat je eigenlijk vooral de 

fanatiekelingen krijgt of de mensen met tijd. Waardoor eigenlijk uw sturende kracht die ervan 

uit gaat dat die niet zo geweldig is. Sommige subsidies zijn ook gewoon achterhaalt. 

 Zoals? 

o Bijvoorbeeld wij subsidiëren nog altijd zwaluwnesten, ik weet niet of dat een 

subsidiemaatregel is. 25 euro per zwaluwnest per jaar. Dat vraagt heel wat 

administratie zowel van degene die het aanvraagt als van het bestuur zelf. Ik weet niet 

of dat een doelstelling is die nog actueel is. Of die diersoort nog moet beschermd 

worden. Dat is in vraag gesteld bij de vorige legislatuur, maar toen is besloten om niet 

te veel in te grijpen. Daarom is het nu ook druk, start van een nieuwe legislatuur. Een 

nieuw meerjarenplan maken, zorgen dat je je beleidsdoelstellingen vastklikt. 

 

6 Hoe verloopt uw vrijwilligersbeleid momenteel in Herk-De-Stad? 

 Beleidsmatig proberen wij zoveel mogelijk in te zetten op vrijwilligerswerking. In onze 

vrijetijdssector zijn er heel veel activiteiten waarbij we beroep doen op vrijwilligers. Dit 

zowel in sport als bij activiteiten voor senioren of voor de ondersteuning van recepties 

enzovoort. Hiervoor werken wij veel samen met vrijwilligers, maar het extern beleid naar 

andere instanties en die stimuleren tot gebruiken van vrijwilligers is een stap waar we nog 

niet echt actief in zijn. Het enige wat we daar doen is de provinciale verzekering die daar 

bestaat, die ondersteunen we wel naar onze verenigingen. 

 Hoe communiceren jullie momenteel met vrijwilligers? 

o Dat gaat via de personeelsdienst en de betrokken diensten. Als een bepaalde dienst 

bijvoorbeeld een bepaalde sportactiviteit doet samen met een motoractiviteit zoekt 

die dienst vrijwilligers om dit te begeleiden. De sportdienst die haar netwerk heeft 

waarin zij zoeken naar vrijwilligers en de uiteindelijke afhandeling van alle 

formaliteiten wordt voorbereid door de personeelsdienst. 

 Op welke manier proberen jullie vrijwilligers te motiveren om actief te blijven? 

o Als het gaat over gemeentelijke taken en opdrachten krijgen ze van ons de 

vrijwilligersvergoeding. De maximale vrijwilligersvergoeding die wij daarvoor 

mogen betalen. 

o Wij proberen een aanbod te creëren zonder dat wij in het reguliere arbeid circuit 

zitten en dat zijn vaak ook activiteiten die buiten de normale arbeidstijden 

plaatsvinden waarbij je mensen in hun vrije tijd kunt activeren, daarop aanspreken. 

We hebben ook een anders mobiele centrale die werkt ook volledig op vrijwilligers, 

dus wij werken daar wel veel mee, voor ons is dat een heel belangrijk publiek. In 

onze eigen werking is dat een zeer belangrijke pijler. 

 Vrijwilligers zijn vooral ouderen of mensen van sportverenigingen? 

o Vanalles, het is een gezonde mix. Het hangt af van welke sector je mee bezig bent. 

Als dat gaat over de anders mobiele centrale dan zijn dat vaak gepensioneerde 

mensen die tijd hebben om met andere mensen bepaalde ritten te doen. Dat kan 
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je niet aan iemand vragen die een actieve loopbaan heeft, die kan zich op die 

momenten vaak niet vrijmaken. Dus daar gaat dat dan vaak over gepensioneerde, 

anderzijds in een sportomgeving zijn dat gewoon mensen die geïnteresseerd zijn 

in die sporttak of die daar bepaalde verdiensten in hebben en die op die manier 

proberen van zich buiten het gewone arbeidscircuit in te zetten. Voor het promoten 

van hun eigen sporttak bijvoorbeeld of om zelf wat meer beweging te hebben of 

hun eigen interesse ook te exploiteren buiten de gewone vrijetijdsbesteding. Dat is 

heel divers eigenlijk. 

 

7 Hoe vertrouwd bent u met het LimbU-project? 

 Het project is hier voorgesteld, maar is toen te licht bevonden. Ik weet niet meer 100% wat de 

afwegingen van het bestuur waren, maar ik denk dat het heeft meegespeeld dat dit zich 

afspeelt in een niche waar een overaanbod is. Elke winkel heeft wel zijn eigen klantenkaart, als 

je gewoon naar je eigen omgeving kijkt, waar je wel vaststelt dat ook daar het moeilijk is om 

dat echt actief te gebruiken en actief te activeren. Dat echt van de grond te krijgen gewoon 

omwille van het feit dat het er gewoon te veel zijn. 

 Betaalopties, kaarten, je genereert via dergelijke klantenkaarten. Eigenlijk is het heel erg 

vergelijkbaar met de werking van de klantenkaart. Je bouwt een bepaald krediet op en dat kan 

je dan vertalen in een bepaalde korting of return. Ja, dat is gewoon niet meer hanteerbaar voor 

de gebruikers omdat het aanbod veel te groot is. Het bestuur vond het zonde om daar dan 

overheidsmiddelen op in te zetten op iets waarvan onvoldoende duidelijk is dat het effectief 

ook een effect gaat hebben, want daar moet je het dan afmeten he. Welk effect ga je creëren. 

Staat de inspanning in verhouding tot het effect en is dit het juiste instrument? Er komen te 

veel vragen bij kijken. 

 Los van de betaling, wat is uw mening over het principe van het digitale platform? 

o Dat is zeker interessant, maar ook daar is er een project lopend. In verband met de 

ondertekening van de burgemeesters convenant met betrekking tot duurzaamheid. 

Daar is hetzelfde, een app waar wij met andere deelnemende gemeenten kunnen 

communiceren over de projecten die we hebben. Die bepaalde gemeenten doen en 

waardoor je zelf ook ideeën kunt opdoen over duurzame projecten. Waarmee je ook 

met de burger kunt communiceren naar duurzaamheidsinitiatieven die je als 

stad/gemeente neemt. Natuurlijk zit daar voor de gewone burger niet direct een return 

aan vast. Maar het probleem is dat dat ook al loopt in kader van ondertekening van het 

burgemeestersconvenant. Ook daar zie je dan weer dat we eigenlijk zou je dat moeten 

kunnen integreren. 

o Is dat een app die veelgebruikt wordt in Herk-De-Stad? 

 Nee, hier niet, we zijn pas recent toegetreden, maar we hebben wel begrepen 

dat de andere steden en gemeentes die het convenant hebben ondertekent dat 

er toch wel heel veel op die app zitten. Waarschijnlijk zal dat niet hetzelfde zijn 

en zal dit net iets anders zijn, ik denk niet dat het helpt als er te veel diverse 

zaken zijn omdat het geld voor alles, de overheidscommunicatie is zo veelvuldig 

en mensen zijn heel vaak niet geïnteresseerd. Want de mensen hebben ook 

niet zoveel vertrouwen in de overheid. Dus het is eigenlijk kwestie van echt wel 

choose your battles. Je moet echt kiezen waarop je inzet en daar dan volop 
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voor gaan. En dus zou het misschien beter zijn, want we hebben nu de stadsapp 

bijvoorbeeld met de andere app waar we nu gaan instappen. Ook daar, onze 

burgers zijn nu gewoon aan de stadsapp, we zien dat die toch nog steeds groeit 

die lidmaatschappen. Eigenlijk zou dat allemaal in elkaar moeten kunnen 

schuiven. Dat je de stadsapp hebt en dat vanuit die stadsapp ook toegang krijgt 

tot het LimbU verhaal, tot ik denk dat het future cities app is. Is wel belangrijk 

omdat het ook gericht is op die duurzaamheid. Ik vroeg mij ook af, iedereen 

was vroeger gewoon aan de kaart van het containerpark. Die hebben ze 

afgeschaft en nu wordt alles bijgehouden via de identiteitskaart. Is dat niet iets 

waar je het aan kan koppelen, daar gaat het nu net om. Ik wil u mijn 

portefeuille laten zien, op het moment dat ik dan in de winkel sta dan heb je 

weer niet de juiste kaart mee. Je hebt dan van die apps waar je die kaarten 

kan in opslaan, de ene werkt al beter dan de andere, mijn man is daarin 

geslaagd voor de Colruyt, ik niet, bij mij werkt dat niet. Het heeft geen zin om 

te zeggen we gaan iemand met een kaartje laten komen. Ik kies ook mijn 

kaarten he, ik werk wel met de kaart van de bond bijvoorbeeld. Die had ik van 

toen onze kinderen klein waren, ik kan daar kredieten mee opbouwen en iets 

mee kopen in de winkel. Dat lukt en die heb ik altijd bij. Maar als dat er weer 

te veel gaan worden gaat dat niet he. Je hebt dan ook van die Joyn-kaarten, 

maar het ontgaat mij nog altijd hoe ik daar een return uit haal. Daar draait het 

ook om, mensen hebben gebrek aan tijd, werken met twee, dus je gaat als je 

dat niet heel laagdrempelig maakt en toegankelijk vanuit een systeem dat je 

vanzelf al hebt. Dan ga je eigenlijk maar een heel klein publiek bereiken. 

 

8 Om terug te komen op de betalingsmogelijkheden, momenteel kan je LimbU uitgeven aan 

stadsbonnen maar die kan je nog niet rechtstreeks uitgeven bij de handelaren. Is dat iets dat u 

denkt dat een nadeel is of denkt u als ze de stadsbon hebben dan kunnen ze bij alle handelaren 

betalen? 

 Ik denk dat dat net is wat ik doe, met de kaart van de bond bijvoorbeeld, dus daarom vind ik 

dat een heel sterke kaart omdat ik bij verschillende handelaars daar kan sparen en dat ik ook 

bij verschillende handelaren daar kan mee gaan kopen. Die twee zaken he, dat je een hele lage 

drempel hebt om het te integreren in een systeem dat bestaat en dat iedereen heeft. En dan 

aan de andere kant dat je inderdaad ook zoveel mogelijk, mogelijkheden krijgt om de 

opgebouwde kredietpunten om te zetten. Dat zijn echt wel een paar basisvoorwaarden anders 

ga je gewoon opgaan in het geheel en ga je wel wat gebruikers hebben, maar je gaat er niet 

echt mee sturen denk ik. Behalve degene die eigenlijk al heel erg bezig zijn met 

vrijwilligerswerk. Maar je gaat geen enorme groei hebben richting mensen die eigenlijk vandaag 

ook al wat onverschillig zijn omwille van het gebrek aan gebruiksvriendelijkheid en omwille van 

het gebrek aan eigen belang. Dat moet je zeker meenemen. What’s in it for me. Als mijn 

drempel te hoog is voor mijn return, dan gaan de mensen dat niet volhouden. Dan wordt het 

verwacht dat je het ook volhoudt en dat gaat gewoon niet lukken, niet omwille van het gebrek 

aan goodwill of de goesting maar gewoon omwille van heel veel andere factoren, stel nu maar 

voor, je bent een jong gezin en gaat met twee werken, met twee kinderen. Dat zijn ook wel de 
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mensen die qua afval en duurzaamheid veel zouden kunnen doen. Dat is eigenlijk een heel 

belangrijke doelgroep die ga je niet bereiken. Want die hebben geen tijd. 

 

9 Wat is uw mening m.b.t. hoe LimbU zijn communicatie richting de inwoners van u gemeente moeten 

aanpakken? Los van het systeem zelf? 

 Ik vind dat een hele moeilijke, het mag eigenlijk al niet overheidscommunicatie zijn. Je moet 

het al sexy kunnen brengen en als de pure overheidscommunicatie lijkt dan gaat het al een 

heel deel aantrekkelijkheid verliezen. Voor de rest denk ik dat je inderdaad zoveel mogelijk 

kanalen moet gebruiken. Gaande van de stadsapp tot de website tot digitale infoborden. En 

ook reclamecampagnes he, echte reclamecampagnes met affiches zoals op de bushokjes van 

de lijn. Dingen die echt wel in de picture komen, die opvallen. Zodat de mensen getriggerd 

worden en zodat je de bekendheid verhoogt, dan gaan ze ook weten waarvoor het staat. Maar 

dan moet je eerst ook wel een heel sterk product hebben, want als je geen sterk product hebt 

en je probeert het merk te promoten, dan gaat het niet over overleven he. Ik denk dat je eerst 

een heel sterk en laagdrempelig product moet hebben. Ik heb op voorhand gewoon even 

nagedacht bij wat zou voor mij als gebruiker een optimale situatie zijn. Zoals ik nu met mijn 

identiteitskaart naar het containerpark ga en daar te doen wat ik doe en daar mijn factuur van 

te krijgen. Dat zou eigenlijk de return die ik van deze maand heb zou gewoon op mijn 

identiteitskaart moeten staan. Dan heb ik één kaart die ik altijd moet bijhebben en waar ik 

eigenlijk ook mijn rendement moet uithalen. Dat lijkt mij optimaal. Tuurlijk je kan niet altijd 

een optimale situatie bereiken, maar je moet er wel naar streven. Daarnaast zou ik bijvoorbeeld 

mij koppelen aan een andere sterke kaart, als het niet haalbaar is om zelf sterk te worden. 

Waarvan dat je weet dat die eigenlijk al vrij sterk verspreid is. Zoals bijvoorbeeld een kaart 

van de bond. Als je zou nagaan hoeveel jonge gezinnen zo een kaart hebben dan denk ik dat 

dat aantal vrij hoog ligt. Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed het. Dus koppel u dan aan 

een sterk product dat al sterk in de markt staat en zorg dat het helder is he. Helder en 

eenvoudig, hoe krijg ik mijn return omgezet, want dat is uiteindelijk wat finaal iemand 

interesseert. Goed, als je voelt dat de inspanning volgehouden wordt is het belangrijk dat ze 

op een gegeven moment ook weten. Ah ik heb wel iets.   

 

10 Welke acties kunnen volgens u interessant zijn voor uw gemeente, waarin LimbU een rol kan 

spelen? 

 Ik denk ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Het pesticide-vrij onderhoud van onze groene 

zones. Dat zijn toch wel heel veel dingen denk ik die hoog op de agenda staan. Digitalisering 

ook en hoe je een goede middenweg kan vinden tussen de digitale wereld en de menselijke 

wereld. Dat we daar gezond en efficiënt mee omgaan. 

 

11 Momenteel is het doel van LimbU om gedrag te sturen door gemeenten, denkt u dat dat interessant 

is of lijkt het u beter om het bottom-up te maken zodat er meer info vanuit de burgers zelf komt. 

Of denkt u dat het dan wildgroei gaat worden? 

 Ik vind het helemaal niet slecht als er ideeën voortkomen van de burger, maar niet elk idee 

kan je omzetten in een oplossing of een aanbod. In die zin denk ik dat je zeker niet afkerig 

moogt staan tegen ideeën die van onderuit komen, die van bij de burgers komen, omdat zij in 

hun dagelijkse omgeving wel absoluut bepaalde noden voelen die je in je eigen denkpatroon 
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niet mee hebt. In die zin denk ik dat het zeker een belangrijke leverancier van ideeën kan zijn, 

maar daar moet altijd een belangrijke filter opzitten. 
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Bijlage C5 Heusden-Zolder 

 

Bron: Euroreizen (z.j.) 

LimbU-status Geen uitgiftepartner 

Inwoners 33 695 

Oppervlakte 53,23 km² 

Postcode 3550 

Soort gemeente Gemeente met concentratie van economische 

activiteit 

Deelgemeenten Heusden, Zolder 

Bron: Vlaamse overheid, geraadpleegd op 20 april 2019 
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Interview Heusden-Zolder 

 
1 Kunt u zich even kort voorstellen? [algemene informatie]: 

 Raf Vandenborn 

 Milieuambtenaar van Heusden-Zolder 

 50 jaar 

 Woont in Kortessem 

 Diploma licentiaat biologie en diploma licentiaat milieusanering 

 

2 Heeft u al ervaringen met gemeenschapsmunten? 

 Neen, eigenlijk niet. Ook niet met de e-portemonnee want Heusden-Zolder heeft daar in het 

verleden ook niet aan meegedaan. Ze hebben toen een beetje de kat uit de boom gekeken 

omdat ze van een aantal collega’s in andere gemeenten gehoord hebben dat het niet zo vlot 

verliep. Er waren technische problemen. Ook een redelijke grote workload voor de gemeenten. 

 

3 Welke maatschappelijke problemen treft u momenteel aan in uw gemeente? 

 Zwerfvuil en sluikstorten zijn de belangrijkste. 

 Klimaatproblematiek 

 

a) Hoe denk je deze problemen aan te pakken? 

 Zwerfvuil stellen ze vast dat het over plastieken flesjes en blikjes gaat. Daar denken zij 

dat de enige oplossing is dat statiegeld ingevoerd wordt. Zwerfvuil is achteloos, 

onbewust. 

 Sluikstorten is op voorbedachte raden, dit is bewust. Hier gaan ze inzetten op 

bestraffen. Ze hebben een dossier lopen om hele reeks camera’s aan te kopen of te 

huren. Momenteel maar één in de gemeente. Hier willen ze op verder werken. 

 Klimaatproblematiek proberen zij als gemeente het goeie voorbeeld in te zijn. 

Bijvoorbeeld door gebouwen goed te isoleren en warmtepompen te installeren. Ze 

hebben ook in het verlezen serieus wat subsidies uitgekeerd aan de inwoners om hun 

huizen te laten isoleren, maar je zit hier met een aantal budgettaire beperkingen. Die 

subsidies die bestaan ondertussen niet meer. Voor het overige denkt hij dat de 

gemeente daar maar een heel klein radartje in is. De oplossing moet eerder komen van 

hogere beleidsniveaus. 

 

4 Op welke manier probeert uw gemeente momenteel gedrag te sturen (afhankelijk van vorige 

vraag)? 

 Zie vraag 3 

 Stukje door subsidies, maar kunnen ze niet meer verder doen. 

 

5 Vindt u het een goed idee om LimbU te gebruiken als middel om gedrag te sturen? 

 Weet hij eigenlijk niet goed. 

 Zij gebruiken LimbU niet, maar wel het platform als een soort van registratiemiddel naar 

Limburg.net toe om de mensen die bijvoorbeeld zwerfvuil oprapen om die een beloning te 

geven.   
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 Gebruiken momenteel gemeentelijke geschenkkaart om aan de mensen te geven. Met die 

geschenkkaart kan je eigenlijk overal terecht bij de handelaars in de gemeente. Bij LimbU zijn 

er relatief weinig verzilveracties. De acties die er zijn, zijn van Limbug.net (De Lijn, NNMBS-

tickets, …). 

a) Als ze de verzilverpartners uitbreiden, is het dan een mogelijkheid om LimbU te gebruiken in 

deze gemeente? 

 Die mogelijkheid bestaat maar dan moeten ze in de gemeente wel de mensen van de 

middenstand overtuigen. 

 Waarom? Hier in de gemeente is er ooit een gelijkaardige elektronische kaart geweest. 

Dat is een beetje op een fiasco uitgelopen. Dat was dezelfde kaartleverancier. 

 Maar goed, tijd heeft niet stilgestaan. Er zijn technologische ontwikkelingen gebeurt. We 

zien nu wel van de collega’s waar ze het systeem wel gebruiken dat het beter werkt. Dat 

is een feit. Maar goed, je moet de handelaars rond een tafel zien te krijgen dat de 

geschenkkaart moet vervangen worden door een elektronisch systeem. Dat kunnen ze 

moeilijk inschatten. 

 

6 Welke voordelen/nadelen heeft LimbU volgens u (afhankelijk van vorige vraag)? 

 Voordelen: niks momenteel 

 Nadelen 

o Beperkte verzilveracties.  

o Er kruipt werk en tijd in om portfolio van verzilveracties op te bouwen, zeker als je 

dat op gemeentelijk niveau moet doen, en die tijd hebben ze niet. Ze hebben een 

kleine milieudienst. Dingen die erboven op komen, moeten ze kiezen waar ze hun wel 

mee gaan bezighouden en met wat niet. 

7 Welke acties kunnen volgens u interessant zijn voor uw gemeente, waarin LimbU een rol kan 

spelen? 

 Ja, weet hij niet goed. 

 Als LimbU een rol kan spelen als vervanger van de gemeentelijke geschenkkaart, dan heeft dat 

wellicht wel een kans op slagen. 

 

8 Denkt u dat er een draagvlak is voor LimbU binnen uw gemeente? 

 Alleen als het een goedwerkend systeem is waar vooral handelaars het voordeel van kunnen 

inzien ten opzichte van de geschenkkaart. Het zal beter moeten zijn dan de geschenkkaart. De 

manier van werken (bv. makkelijker registreren) kan beter bij de geschenkkaart. Als LimbU 

efficiënter is, dan is er kans op slagen. 

 

9 Welke partners zou LimbU kunnen aanspreken in uw gemeente als verzilverpartner 

(verzilverpartner = plaats waar LimbU besteed kan worden)? 

 Alle handelaars aanspreken die nu mee doen met de geschenkkaart. Op de website staat de 

lijst. Geen enkele uitsluiten als je succes wilt boeken. 

 

10 Zijn er nog bepaalde acties in uw gemeente/stad waar LimbU eventueel aan gekoppeld kan worden 

(winkelbonnen, stadskaarten ...) (afhankelijk van vorige vraag)? 

 Dat zijn die geschenkkaarten. 
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 Er zijn geen andere zaken denkt hij. 

 

11 Wat kan LimbU doen om het voor de gemeente aantrekkelijker te maken? 

 Meer verzilveracties/partners. 

 

12 Wat kan LimbU doen om het de consumenten en handelaren interessanter te maken? 

 Dat is hetzelfde. Meer verzilveracties/partners. 

 

13 Bent u geïnteresseerd om LimbU te gebruiken in uw gemeente (afhankelijk van vorige vraag)? 

 Van in het begin zijn ze dit geweest, maar het ligt niet in de handen van de milieudienst. Je 

moet dat geïntroduceerd krijgen bij de handelaars, daar draait het om.  
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Bijlage C6 Zutendaal 

 

Bron: Tripadvisor (z.j.) 

LimbU-status Uitgiftepartner 

Inwoners 7 274 

Oppervlakte 32,07 km² 

Postcode 3690 

Soort gemeente Woongemeente 

Deelgemeenten / 

Bron: Vlaamse overheid, geraadpleegd op 20 april 2019  
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Interview Zutendaal 

 
1 Kunt u zich even kort voorstellen? [algemene informatie]: 

a. Wat is uw naam? Elke Blokken 

b. Wat is uw leeftijd? 38 jaar 

c. Waar woont u? Zutendaal  

d. Wat heeft u gestudeerd? Politieke wetenschappen 

e. Wat is uw functie? Afdelingshoofd mens = 3 sectoren: maatschappelijke dienstverleningen 

(OCMW), gezin en welzijn, vrije tijd 

 

2 Heeft u al ervaringen met gemeenschapsmunten?  

 In 2017/2018 heeft het bestuur beslist dat ze willen intekenen op LimbU, maar ze hebben hier 

nog niks concreet mee gedaan. Dat is omdat de lancering van de munt vertraging opliep. Wij 

hadden nog geen e-portemonnee. In de andere gemeenten hebben ze gewoon verder kunnen 

werken in het oude systeem. Het bestuur heeft beslist om mee in te stappen. We hebben toen 

een aantal acties opgesomd die we wouden doen, maar concreet hebben we rond geen enkele 

actie iets gedaan. 

 Waarom hebben jullie besloten om met LimbU te beginnen? 

o Wim heeft ons kunnen overtuigen. Vervolgens hebben we besloten dat we meewillen 

op die kar en het initiatief steunen. Vooral het idee van mensen voor een stuk 

waarderen voor de inzet die ze doen voor de gemeenschap. 

 

3 Welke maatschappelijke problemen treft u momenteel aan in uw gemeente/stad? 

 Als je bekijkt vanuit OCMW, zelfde problemen als in grotere gemeenten alleen veel minder. De 

dossiers die we krijgen zijn ook heel schrijnend. Mensen die problemen hebben om op einde 

van de maand de facturen te betalen, zeker de energie facturen. Heel veel alleenstaande 

mensen, meer en meer één ouder gezinnen. Alleenstaande die ook heel moeilijk een woning 

vinden die betaalbaar is in de gemeente. We merken heel vaak dat mensen verhuizen naar 

andere gemeenten omdat hier geen betaalbaar aanbod is. Als je zegt maatschappelijke 

problemen vanuit de dienst welzijn, denk ik zeker vergrijzing. Meer en meer senioren, 

alleenstaande senioren en vereenzaming bij mensen. Dat zijn de grootste dingen. Ook rond 

dementie, vorig jaar is er een persbericht gekomen dat dementie in Zutendaal aan sterke 

toeneemt. Daar willen we op inzetten om daar meer rond te doen. 

 Op welke manier kan je inzetten op Dementie? 

o Dementie-vriendelijke gemeente zijn, acties opzetten zoals mensen in de familie een 

klankbord geven en samenbrengen, nadenken om zelf meer activiteiten te organiseren.  

o We hebben niet echt een concentratie van problemen, dossiers die we krijgen en de 

adressen zijn verspreid over heel de gemeente. Niet alle problemen zijn geconcentreerd 

in de sociale woonwijk. 

 Zijn er specifieke middelen die jullie gebruiken om problemen op te lossen? 

o Vanuit de gemeente worden er werkgroepen opgericht om over deze problematieken 

na te denken en te kijken welke acties opgezet kunnen worden. Veel zaken kaart je 

aan bij hogere overheid. Maar we proberen wel zelf na te denken over aanvullende 

steunverlening om daar gelijkvormig in te zijn.  
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4 Vindt u het een goed idee om LimbU te gebruiken als middel om gedrag te sturen? 

 Ik denk dat je in het kader van eenzaamheid wel wat denkpistes hebt om naar ruimere 

bezoekteams te gaan, vrijwilligers. Om vrijwilligers in te schakelen om mensen gezelschap te 

houden. Je zou kunnen zeggen als je daar een waardering in LimbU tegenoverstelt, symbolisch, 

dan zou daar eigenlijk wel gebruikt kunnen worden.  

 Ik denk persoonlijk niet dat LimbU het grote verschil gaat maken in het mensen 

maatschappelijk meer bewust maken van problemen. Ik denk wel als we het dan toch hebben 

dat we het dan wel kunnen gebruiken. 

 Denkt u dat er meer mensen vrijwilliger gaan worden doordat LimbU er is, doordat er nu een 

kleine verloning/waardering is? 

o Ik weet het niet, we hebben in Zutendaal heel veel vrijwilligers. Ik denk dat we 

ongeveer 700 vrijwilligers hebben. Die vrijwilligers zijn in de verenigingen, maar ook 

voor de gemeente zelf. Het zou niet mogen eigenlijk he, dat mensen daardoor meer 

vrijwilligerswerk gaan uitvoeren. Het zou vanzelf al moeten zijn. Ik ben wel voorstander 

om te kijken of we daar een symbolische vergoeding in het kader van LimbU voor 

geven, nu hebben we vanuit de gemeente/OCMW wel systemen die heel verschillend 

zijn naar aanleiding van wat je doet als vrijwilliger. Dat vind ik niet zo goed, want dan 

lijkt het alsof het ene vrijwilligers werk meer waard is dan het anderen en ik vind dat 

niet. Er zijn ook vrijwilligers die dat nu gratis doen en er zijn er die nu betaald worden. 

Als we die gewoon allemaal een symbolische LimbU vergoeding zouden geven.  

 Jullie hebben al veel vrijwilligers, welke acties doen vrijwilligers nu al? 

o Computerles geven (gratis), chauffeurs minder mobiele centrale 

(onkostenvergoeding tegen km), dorpsrestaurant één keer per maand (vrijwilligers 

maaltijden uitscheppen en afwas doen, gratis, één keer per jaar krijgen ze een 

uitstap).  

o Lekker lokaal (tegoedbon krijgen ze afhankelijk van het aantal uren hulp), 

vrijwilliger stad-to-bike (gadget na afloop krijgen ze), vrijwilliger start-to-run, 

lokaal opvang initiatief (vluchtelingen huisvesten, elke week een activiteit, gratis 

één keer per jaar klein cadeau + nieuwjaarsreceptie), in cultuurcentrum licht en 

geluid (één vrijwilliger = vrijwilligersvergoeding en de anderen krijgen een cadeau 

één maal per jaar), voor kinderopvang en buitenschoolse opvang komen in de 

vakanties vrijwilligers die het juiste diploma hebben (bedrag per uur), vrijwilligers 

in kader huis van kind (gratis), grabbelpas activiteiten (vrijwilligersvergoeding). 

o Hierbuiten zijn er ook nog vrijwilligers bij verenigingen.    

 Hoe bereiken jullie mensen voor vrijwilligerswerk? 

o Heel vaak zijn dat de medewerkers die hun netwerk aanspreken. Van al de 

vrijwilligers die bij ons werken, denk ik dat 80% ook in een of andere vereniging 

actief zijn. 

o Als we nieuwe vrijwilligers nodig hebben doen we soms een oproep via ons infoblad, 

op die manier proberen we ze te werven.  

o Voor huis van kind willen we een grotere vrijwilligers groep gaan bereiken, maar 

daar moeten we nog over nadenken hoe we deze gaan bereiken.  

 

5 Welke voordelen/nadelen heeft LimbU volgens u (afhankelijk van vorige vraag)? 
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 Ik vind eigenlijk dat LimbU op zich geen nadelen heeft. Ik zie niet in wat daar het nadeel van 

kan zijn. Het brengt extra werk met zich mee, maar dat vind ik op zich geen nadeel.  

 Het grote nadeel nu is dat er gewoon veel te weinig gemeentes zijn ingestapt. Zeker voor 

Zutendaal, we zijn al klein en dan zeggen ze van we gaan mee-instappen. Maar als het niet 

gedragen voelt in heel Limburg… Dat vind ik een groot nadeel. Maar met het concept LimbU 

vind ik niet dat er iets mis is, ik vind dat een heel goed idee. Dat je gewaardeerd wordt voor 

vrijwilligerswerk dat je doet en dat je probeert om dat dan nog te laten terugkomen in 

duurzaamheid vind ik een heel mooie kring. 

 

6 Welke acties kunnen volgens u interessant zijn voor uw gemeente/stad, waarin LimbU een rol kan 

spelen? 

 Dat hebben we al uitgedacht. In kader van milieu als mensen zwaluwnesten hebben in hun tuin 

krijgen ze daar een vergoeding voor. Dat gaan we omzetten in LimbU. Wat heel erg leeft is om 

meer te gaan doen omtrent Mooimakers. Welke buurten gaat wie opruimen en daar dan LimbU 

tegenover zetten. En dan is er ook nog gezegd dat we vanuit de verschillende diensten, als we 

een lezing doen dat we LimbU kunnen geven voor aanwezigheid.  

 

7 Denkt u dat er een draagvlak is voor LimbU binnen uw gemeente/stad? 

 Ja ik denk dat het nu nog helemaal niet bekend is en bij de middenstanders (lokale handelaars), 

was er wel wat weerstand en ik denk dat die piste nu ook wat verlaten is. Zo begrijp ik uit het 

laatste overleg met Wim Van De Putte. Ze willen daar niet meer op focussen dat mensen 

moeten kunnen verzilveren bij de eigen middenstand. Maar een draagvlak kan als het eenmaal 

bekend is en de gemeente gaat erop inspelen. Als LimbU wordt uitgekeerd dan misschien wel, 

maar op dit moment is het gewoon veel te onbekend. Middenstand zag er niet de voordelen 

van in en enkel de extra kosten die het met zich meebracht. 

 

8 Welke partners zou LimbU kunnen aanspreken in uw gemeente/stad als verzilverpartner 

(verzilverpartner = plaats waar LimbU besteed kan worden)? 

 Op dit moment denk ik dat we beperkt zitten. De Lieteberg (blotevoetenpad), dat is ons 

toeristisch centrum. Dat is de plaats waar op dit moment verzilverd kan worden. Ze verkopen 

eigenlijk ook wel bons voor de Zutendaalse middenstand, dus op die manier zouden we mensen 

nog wel kunnen sturen. Dat ze een bon gaan kopen en die kan dan overal kunnen gebruiken. 

 Nog winkels interessant? 

o Ja echt winkels rond duurzaamheid. Er is een middenstandsvereniging, die zijn op de 

hoogte, er was wel wat weerstand. Voor de rest denk ik dat de Lieteberg de meest 

interessante partner is. 

 

9 Zijn er nog bepaalde acties in uw gemeente/stad waar LimbU eventueel aan gekoppeld kan worden 

(winkelbonnen, stadskaarten ...)?  

 Nee, wij hebben dat niet. Er bestaan bonnen (zie hierboven), maar geen kaart die je overal 

kan gebruiken. 

 

10 Wat kan LimbU doen om het voor de gemeente/stad aantrekkelijker te maken? 
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 Bekendheid. Ik merk ook zelf dat bij ons, je gaat naar een overleg erover en dan krijg je weer 

de uitleg en ben je weer mee. Achteraf kom je terug en dan blijft het weer liggen. Eigenlijk 

moeten we er zelf terug achter zitten om LimbU te activeren, maar je merkt dat we er niet 

meer toekomen. Ook wel omdat er heel veel onduidelijkheid geweest is. Maar eigenlijk is het 

nu wel klaar en duidelijk dat het verder kan en misschien zou het niet verkeerd zijn als Wim 

een keer tot hier komt en dan echt uitleg geeft aan de medewerkers. Wat hier wel geweest is, 

overleg rond LimbU is tot nu toe altijd beperkt geweest tot schepencollege/management maar 

echt met medewerkers zelf is daar nog niet over… Omdat dat allemaal ooit gepland geweest 

is, maar het hele LimbU-verhaal werd toen zo uitgesteld. Maar ik denk dat ik daar wel wat 

ondersteuning in kan gebruiken, dan word je ook verplicht om dat in te plannen. Dan kan 

iedereen samenzitten, kan Wim een uitleg komen doen en dan kunnen we concreet verder 

kijken van wat we er in Zutendaal mee doen.  

 

11 Wat kan LimbU doen om het de consumenten en handelaren interessanter te maken? 

 Als het niks zou kosten zou er geen weestand zijn. Maar ik weet niet of dat haalbaar is. Ik denk 

dat de clue echt is dat het bekend geraakt. Dat iedereen het kent, het ligt in de mond. Dan ga 

je vanzelf wel die partners allemaal meekrijgen. Maar ja wij hebben daar ook een rol in. Daarom 

dat ik zeg, misschien is het toch goed als we een keer met Wim samenzitten, dat mag je hem 

doorgeven. Anders blijft het toch liggen. Ook omdat we die e-portemonnee nog niet hadden.  

 

12 Stel nu dat u zaakvoerder zou zijn van LimbU, wat zou u aanpassen/veranderen? 

 Nee, ik vind dat het project LimbU zelf, hoe Wim dat heeft aangepakt heel goed. Wim is altijd 

heel open geweest. Er zijn heel veel dingen misgelopen, maar dat is altijd open gezegd. 

Natuurlijk gaf dat intern bij het bestuur ook redenen tot twijfel. Het bestuur vroeg zich af wat 

ze ermee moesten doen of het wel opbracht wat ze willen. Daarna is beslist om het nog even 

te laten liggen en eerst zien of het echt iets wordt. Ik denk dat Wim dat heel goed aanpakt. Ik 

vind het bewonderenswaardig dat hij zo enthousiast blijft terwijl het voortdurend misloopt. Hij 

het blijft verdedigen. 
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Bijlage D Interviews lokale producenten en handelaars 

Bijlage D1 Interview Kasteelbrouwerij Ter Dolen 

1 Kunt u zich even kort voorstellen? [algemene informatie]: 
o Elien Ruts 
o 25 jaar oud 

o Woonplaats is 3530 Houthalen-Helchteren 
o Studie is hoger secundair onderwijs, humane wetenschappen 
o Functie is personeelsverantwoordelijke + horecaverantwoordelijke 

 
2 Wat is de hoofdactiviteit van uw bedrijf? 

o Kasteelbrouwerij Ter Dolen brouwt eigen Erkende Abdijbieren. We zijn een ambachtelijke 

brouwerij met zeven bieren die allemaal kwaliteitsvol en eigenhandig zijn samengesteld en 
worden afgewerkt. 

 

3 Op welke manier is uw bedrijf bezig met het milieu te helpen (milieuvriendelijke goederen/diensten, 
milieuvriendelijke materiële zaken, sponsoring van milieuorganisaties, vermindering uitstoot …)? 

o We proberen omwille van hoog waterverbruik veel herinvestering te voorzien van het 
water. 

 
4 Op welke manier is uw bedrijf bezig met maatschappelijke problemen? 

o Kasteelbrouwerij Ter Dolen is deel van de Orde van de Belgische Brouwers. Deze orde 

organiseert en overlegt mee over alles dat met het reilen en zeilen van brouwerijen, 
bieren... te maken heeft. Daarnaast werken ze ook samen met de overheid en is 
bijvoorbeeld de BOB-campagne een actie die komt van de Belgische Brouwers. Dit om er 
mee voor te zorgen dat in de maatschappij wordt nagedacht en bewust wordt omgegaan 
met alcohol gebruik. 

 

5 Heeft u al gehoord van complementaire munten? 
o Nee, ik ben wel bekend met het concept RES, maar dit ligt in een andere richting. 

 
6 Heeft u al gehoord van LimbU? 

o Nog niet van gehoord, jammer genoeg. 
 
7 Welke voordelen/nadelen denkt u dat LimbU voor uw bedrijf kan hebben (imago, meer/nieuwe 

klanten …)? 
o Het imago van Ter Dolen kan positief aangevuld worden, aangezien het concept een 

duurzaam aanzien heeft. Lokale producten promoten is zeker ook een positieve instelling. 
We zitten in een groene omgeving en de investeringen in de brouwerij die we nu proberen 
te doen zijn allemaal duurzaam en ecologisch. Het is van belang dat we meedenken aan 
de toekomst en die mooi proberen te maken voor zo ver we daarin kunnen meehelpen. 

 

8 Hoeveel verschillende verzilvermogelijkheden biedt u momenteel al aan? 
o We bieden momenteel enkel cash en bancontact aan. Daarnaast worden bestellingen van 

de brouwerij via facturen afgehandeld.  

 
9 Denkt u dat het voor u mogelijk is om nog een extra verzilvermogelijkheid aan te bieden? 

o We moeten steeds goed uitwerken hoe we iets nieuw kunnen integreren binnen Ter Dolen. 

We kunnen dit integreren in het horeca gedeelte, maar dit moet haalbaar zijn met enkel 
flexibele werkkrachten. Buiten mezelf als horeca verantwoordelijke werken we enkel met 
studenten, horeca extra en flexijobs. Daardoor moet alles zo simpel mogelijk blijven, zodat 
iedereen er mee kan werken. 

 
10 Zou u met uw bedrijf een verzilverpartner van LimbU willen zijn? 

o Zie antwoord op vraag 9. 

o Wat kan LimbU doen om het voor u (nog) aantrekkelijker te maken? 
▪ Ik zou er me eerst en vooral zelf al meer in moeten verdiepen, zodat ik precies 

weet wat het inhoudt en hoe het werkt. 
 

11 Heeft u als bedrijf zelf projecten die mogelijk interessant kunnen zijn voor LimbU? 

o De Buurderij in Houthalen-Helchteren. 
 

12 Wat zou u doen als er iemand met LimbU komt betalen in uw winkel (belonen, korting, niets, …)? 
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o In het begin zou ik dit gewoon proberen als betaalmiddel, zonder speciale acties. Wel 

zouden we duidelijk maken dat we een punt zijn waar ze met LimbU kunnen betalen en dit 

promoten, maar individueel zou ik eerst afwachten wat het geeft alvorens kortingen en 
dergelijke te geven. 

 
13 Welke problemen ziet u momenteel nog m.b.t. LimbU? 

o Omwille van de flexibele werkkrachten moet het makkelijk werkbaar en te integreren zijn. 

 
14 Heeft u nog vragen/opmerkingen omtrent LimbU? 

o Niet meteen. 
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Bijlage D2 Stroopfabriek Bleus 

1 Zou u zich kort kunnen voorstellen? 

o Ik werk bij Blueberry Fields, al heel lang. 

o U heeft het opgericht? 

▪ Nee, Nele heb je juist niet gezien denk ik. Het is haar bedrijf. 

 

2 Wat is volgens u de meerwaarde van LimbU voor jullie onderneming? 

o Ik denk om andere klanten hierbinnen te krijgen, iets wat nieuw is moet je toch proberen 

om daarin mee te gaan. Niet altijd, er zijn ook heel veel zaken die nieuw zijn waarvan we 

zeggen dat heeft geen kans of dat kost te veel werk voor ons. Het moet vlot gaan, werk 

hebben we al genoeg. 

 

3 Wat is jullie doelgroep momenteel? 

o We zijn tot de conclusie gekomen dat we toch met een verouderd klantenbestand beginnen 

te zitten. Hoe is dat gekomen? We ontvangen heel wat bussen, dus groepen, dat zijn 

gewoon 120 bussen per jaar die hier komen en dat zijn meestal toch wel oudere mensen. 

We zijn ooit begonnen met adressen te vragen om die mensen terug te beginnen 

aanschrijven. Die zijn al 15 à 20 jaar oud, als we nu een mailing doen komen heel wat 

dezelfde terug. Nu willen we nieuwe e-mailadressen proberen te krijgen. Je moet uw 

klanten verjongen. Dat gaan we nu doen, ik hoop dat de LimbU, dat is iets wat jonge 

mensen rapper mee zullen weg zijn dan oudere mensen. Alles mag hier komen, we gaan 

alles proberen, laatst is er iemand geweest om het uitzicht van boerderij te verjongen om 

het echt een hotspot te krijgen. LimbU zal misschien maar een detail zijn, maar het werkt 

toch. 

 

4 Vanwaar komen jullie klanten momenteel? Is dat allemaal uit de buurt, of? 

o Dat is van hier tot in Kortrijk 

o Hoe bereiken jullie die momenteel? 

▪ We hebben veel beurzen gedaan, dat doen we nog altijd. Daar komen mensen van 

overal. Dan delen we flyers uit. 

 

5 Met betrekking tot milieu, wat doen jullie daar momenteel rond? 

o Ja want daar zat de LimbU ook bij ja, ik heb het juist al gezegd, we stellen de hele natuur 

open, we onderhouden de hele natuur. We zijn nu denk ik 23 à 24 hectaren groot, daarvan 

is 12 hectaren beplant met bessen. We zitten ook vlak tegen het natuurgebied. We bieden 

dan wandelingen aan en hopen daar meer mensen voor te krijgen. Op producten van hier 

hebben we geen transportkosten. 

 

6 Welke redenen hebben jullie om gefocust te zijn op milieu en maatschappelijke problemen? 

o Omdat we tegen een natuurgebied zitten, we hebben altijd in de natuur gewerkt, hier is 

het doodstil, we horen de vogeltjes fluiten. We zijn dat zo gewoon, maar als mensen hier 

komen hebben we al gehoord dat hen dat opvalt.  

 

7 Heeft u al ooit gehoord van complementaire munten? 
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o Ja ik vind het een randverschijnsel, maar het idee erachter is het wel goed. Er zijn heel 

veel klantenkaarten en ga zo maar door, maar je kan daar niks mee doen. Maar het doel 

van LimbU, mensen belonen die goede dingen doen en dat die daar ook iets mee kunnen 

gaan kopen, vind ik wel goed. Dan moeten we ze iets geven en ik denk dat wij dat wel 

hebben. Gezonde producten. Het is van hier. 

 

8 Als u het nu moest beschrijven, hoe zou u LimbU beschrijven? 

o Iets wat gegeven wordt wat je bij handelaren kan gaan opkopen. 

 

9 Welke nadelen kan LimbU hebben voor uw bedrijf denkt u? 

o Voor het bedrijf denk ik, het zal even zien worden hoe het praktisch moet met betalen. Dat 

zal wel komen, dat is gewoon een technisch iets. Alleen denk ik, dat weet ik niet hoe LimbU 

dat gaat doen, hoe ze het aan de mensen gaan uitleggen. Iets nieuw uitleggen is altijd 

moeilijk. Dat stopt niet met één foldertje te maken. Op TVL bijvoorbeeld wat spotjes, daar 

wordt toch redelijk naar gekeken. Via HBvL. 

 

10 Is er iets wat u momenteel nog tegenhoudt m.b.t. LimbU? 

o Nee, ik denk dat wij daar ook mee naar buiten kunnen komen, wat we zeker zullen doen. 

Iets nieuws en wij zijn mee. 

 

11 Hoeveel verschillende verzilvermogelijkheden bieden jullie momenteel aan? 

o Cash, bankcontact en dan LimbU. 

 

12 Wat is volgens u een correct bedrag dat handelaren jaarlijks betalen om van LimbU gebruik te 

maken? 

o Ik dacht dat het gratis was, Wim had eerst willen laten betalen, maar daar zijn ze vanaf 

gestapt. Of het is een belachelijk laag bedrag geweest zoals 20 euro per jaar. Die 20 euro 

gaan we niet rijk van worden en gaat LimbU niet van kunnen betaald worden. Veel mensen 

zeggen, het is weer iets om te betalen, dan gaan ze zeggen laat maar zijn. Ik moet al 

zoveel betalen. Je houdt het niet voor nodig wat hier allemaal binnenkomt, klantenkaart 

voor dit en voor dat, dat is allemaal schoon maar dat werkt gewoon niet. Dat is alleen goed 

voor degene die dat verkoopt en dit klonk mij zo te zijn dat het niet iets was dat aan ons 

verkocht wordt, maar dat aan ons gevraagd wordt om mee te werken.  

 

13 Wie zou er volgens u allemaal verzilverpartners moeten zijn van LimbU? 

o Ik ben geen fan van grote ketens. We zouden nog altijd LimbU aanbieden. Dan zullen we 

misschien alleen zien dat het minder verzilverd wordt. Maar het principe is ook anders, het 

doet iets goeds en daarmee kan je ook iets goed kopen. 

 

14 Stel dat iemand bij u in de winkel met LimbU komt betalen, zou u daar ook iets extra voor doen? 

o Wim heeft dat terloops ook laten vallen, dat zal maar een kleinigheidje zijn. Maar het moet 

doenbaar blijven. Stel in de zomer kan je het je voorstellen dat in het weekend of op een 

zaterdag er 400 à 500 man op een avond komt, dat is drummen drummen drummen. Dan 

kan je niet meer iedereen een potje geven. Als je een gewone winkel hebt kan je een 
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babbeltje doen, maar dat lukt hier in de zomer niet meer. Iedereen weet dat wij eerlijke 

producten maken, ik denk niet dat ze veel extra van ons verwachten. 

 

15 Zou u op een andere manier geld ontvangen van iemand van LimbU i.p.v. iemand met cash? LimbU 

is verdiend op een goede manier, zou een ander gedacht hebben dan iemand die gewoon met cash 

betaalt? 

o Ik denk persoonlijk niet, het is ook iets … wij rijken onze producten ook met een goede 

bedoeling aan. Misschien als het zo ver moet zijn, dat we aan personeel kunnen vragen om 

iets te zeggen tegen die mensen dat het fijn is dat ze dat doen. Of vragen wat je er allemaal 

voor hebt moeten doen om het geld te verdienen. 

 

16 Hebben jullie als bedrijf zelf nog projecten die jullie zeggen van dat kunnen we misschien nog 

verbinden aan LimbU? 

o Nee dat denk ik niet direct, omgekeerd wel. Ik denk dat dat zeker moet voorzien worden 

door mensen die LimbU op de markt brengen of die het organiseren. Dat dat hier overal 

moet zichtbaar zijn, met om het even wat. Maar het moet goed zichtbaar zijn. Van voilà 

hier kan je betalen met LimbU en dat daar dan misschien in het kort bijstaat. Een soort 

van dank u voor die mensen. Dan ziet die persoon erachter ook van “ah LimbU”. 

 

17 Zou u zelf ooit meedoen aan een LimbU actie? 

o Nee, ik zou daar geen tijd voor hebben. 

 

18 Hoe ziet u zelf de slaagkansen van LimbU? 

o Dat is moeilijk om op te antwoorden. Ik weet niet hoeveel mensen ermee bezig zijn. LimbU 

zal er moeten gaan komen, want als het te lang duurt, na twee jaar weten mensen niet 

meer waarover het gaat. Het moet er ineens zijn. 

 

19 Heeft u nog opmerkingen? 

o Nee. 
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Bijlage D3 Stroopfabriek Bleus 

1 Kan u zich voorstellen? 

o Ik ben Raf Bleus, zaakvoerder van de Stroopfabriek in Wellen (Bleus NV). 

 

2 Wat is de hoofdactiviteit? Ik vermoed stroop. Zijn er nog andere zaken? 

o Wij maken hier concentraten, ingedikt fruitsap. Die verkopen we zo ofwel werken we ze 

verder af als broodbeleg. Binnenkort ook voor stroopfabriek van Borgloon, die stroop 

maken we ook. 

 

3 Op welke manier zijn jullie momenteel bezig met het milieu? 

o Ja vooral op het gebied van afval. We proberen het hier zo ver te krijgen dat je hier gewoon 

geen afval meer hebt of 0%. Wat uit onze persen komt dat wordt terug gerecycleerd, zelfs 

stoom uit de ketels gaan we hergebruiken. Daar kan je hydrolaten uithalen of aroma’s. Dan 

heb je hier eigenlijk 0% afval, ook het kookproces dat gaan we laten zien of we niet met 

elektriciteit kunnen koken. Dat moeten we nog zien hoe we dat gaan doen. 

 

4 Zijn jullie ook bezig met maatschappelijke problemen in de buurt? 

o Ja wij laten onze potjes plakken door de Dagenraad in Kortessem. Dat is eigenlijk een 

school voor mentaal gehandicapten. 

o Wat is de reden dat jullie dat daar doen? 

▪ Dat is zo gegroeid. Die zijn in het begin naar ons toegekomen en wij zijn dat blijven 

doen. 

 

5 Heeft u al ooit gehoord van complementaire munten? 

o Nee. 

o Heeft u al van LimbU gehoord? 

▪ Ja, die man is dat hier komen uitleggen. 

 

6 Wat is LimbU volgens u? 

o Mensen die iets doen voor de maatschappij of voor de gemeente en die worden dan 

uitbetaald in die munt. Die kunnen dan op bepaalde plaatsen terecht voor die munt en dan 

om daar iets mee te kopen. 

 

7 Welke voordelen denkt u dat dat kan hebben voor uw bedrijf als u dat hier zou verzilveren? 

o Soort van mensen. Als ze naar hier komen, dat is goed he. Dan maken ze daarna ook 

reclame voor ons. Dan kopen ze hopelijk ook onze stroop in de winkel. Hier is het voor 

toeristen, hier ontvangen we bussen of klanten. 

o Jullie zijn van plan om LimbU te verzilveren? 

▪ Ja 

 

8 Zou u dan ook achteraf daar reclame rond maken? 

o Ja, wij aanvaarden het gewoon en als de provincie of degene die achter dat project zit, als 

die ons willen bekendmaken dat wij daaraan meedoen, dan mag dat zeker, maar het is niet 
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dat wij specifiek daar echt reclame voor gaan maken. Daar is hier geen tijd voor. Dat ligt 

wat te moeilijk, we zijn nu al onderbemand. 

 

9 Hoeveel verzilvermogelijkheden hebben jullie momenteel al? 

o We hebben zo een machine waar ze de kaart in kunnen steken. Denk dat dat de beste 

manier is. 

 

10 Het is geen extra last om LimbU erbij te nemen? 

o Nee, ze beetalen gewoon ook op dat kastje. 

 

11 Zijn er ook nadelen voor LimbU denkt u? 

o Nee, dat denk ik niet. 

 

12 Welk bedrag denkt u dat een correct bedrag zou zijn dat handelaren jaarlijks zouden betalen om 

LimbU te mogen aanvaarden? 

o Och dat weet ik niet. Hangt een beetje vanaf, het moet een beetje in verhouding staan tot 

wat de handelaar ontvangt. Daar kan ik nu geen antwoord op geven, ik weet niet of dat 

goed gaat. Als ze 1000 euro vragen en ze komen maar voor 20 euro kopen, dan staat de 

wijzer naar de verkeerde kant. Dan zal het snel gedaan zijn. 

 

13 Welke soort bedrijven zouden volgens u verzilverpartner moeten zijn van LimbU? 

o Ik denk dat grote ketens daar niet zo snel aan gaan meedoen, omdat dat te moeilijk is voor 

hun boekhouding. Ik denk dat je daar toch alleen maar mee naar de lokale handelaars of 

kleine bedrijfjes moeten gaan. Delhaize moet dan hele kassasysteem aanpassen om het op 

te nemen in de boekhouding tenzij het op zo grote schaal gaat gebruikt worden. Maar dat 

moet de toekomst uitwijzen. 

 

14 Wat is momenteel jullie doelgroep? 

o Iedereen. We hebben tal van merken en recepten en we spreken iedereen aan. We hebben 

goedkopere producten en dan weer duurdere, we hebben suiker vrij, met suiker, met 

additieven en zonder. Iedereen heeft zijn eigen smaak en proberen gewoon iedereen te 

kunnen bereiken met zoveel mogelijk recepten. 

 

15 Welke mensen komen nu vooral in de winkel? 

o Dat zijn gewoon toeristen wat we hier krijgen. Maar veel mensen komen hier rechtstreeks 

kopen. Maar die kopen dan meteen voor 4 à 5 maanden genoeg dat ze maar één keer 

moeten komen. Als ze het hier aan de bron kunnen kopen is anders zeggen ze. Eigenlijk 

geen verschil als die pot naar de winkel toegaat, maar dat is echter he. 

 

16 Hoe bereiken jullie die mensen momenteel? 

o Die komen vanzelf, daar doen wij niet veel moeite voor. Er zijn niet zoveel stroopfabrieken. 

Wij zijn de enigste, dan is het gemakkelijk he. 
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17 Wat zou u doen moest iemand hier met LimbU komen betalen in de winkel, zou u die persoon ook 

iets extra geven. 

o Die geven we zo een potje 100gr mee, dat hebben we toen met die man afgesproken. Dan 

stimuleer je ze om terug te komen. 

 

18 Hebben jullie zelf nog projecten die mogelijk interessant kunnen zijn voor LimbU? 

o Op dit moment niet. Dan moet je daar ook tijd in steken. Dat is het probleem, die is er 

niet. 

 

19 Hoe ziet u zelf de slaagkansen in van LimbU? 

o Als er wat reclame voor wordt gemaakt en dat mensen het kennen. Dat het bekend wordt 

gemaakt, als mensen het niet weten kunnen ze er ook niet bij meedoen. Daar staat of valt 

het mee. 
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Bijlage E Interviewleidraad steden of gemeenten 

1 Kunt u zich even kort voorstellen? [algemene informatie]: 
a. Wat is uw naam? 
b. Wat is uw leeftijd? 
c. Waar woont u? 

d. Wat heeft u gestudeerd? 
e. Wat is uw functie? 

 
2 Heeft u al ervaringen met gemeenschapsmunten? 

a. Hoe verliep dit? 
b. Wat vond u goed en wat kon beter? 
c. Kan u dit illustreren? 

 
3 Welke maatschappelijke problemen treft u momenteel aan in uw gemeente/stad? 

a. Kan u dit illustreren? 
b. Hoe denkt u dat deze problemen best opgelost kunnen worden? 

 
4 Op welke manier probeert uw gemeente/stad momenteel gedrag te sturen (afhankelijk van vorige 

vraag)? 

 
5 Vindt u het een goed idee om LimbU te gebruiken als middel om gedrag te sturen? 

a. Waarom wel/niet? 
b. Kan u dit illustreren? 

 

6 Welke voordelen/nadelen heeft LimbU volgens u (afhankelijk van vorige vraag)? 
 

7 Welke acties kunnen volgens u interessant zijn voor uw gemeente/stad, waarin LimbU een rol kan 
spelen? 

a. Geef voorbeelden 
b. Zullen deze acties ook op korte termijn opgezet worden met behulp van LimbU? 

i. Waarom niet? 

 
8 Denkt u dat er een draagvlak is voor LimbU binnen uw gemeente/stad? 

a. Waarom wel/niet? 
b. Kan u dit illustreren? 

 
9 Welke partners zou LimbU kunnen aanspreken in uw gemeente/stad als verzilverpartner 

(verzilverpartner = plaats waar LimbU besteed kan worden)? 

a. Waarom deze winkels? 
 

10 Zijn er nog bepaalde acties in uw gemeente/stad waar LimbU eventueel aan gekoppeld kan worden 
(winkelbonnen, stadskaarten ...) (afhankelijk van vorige vraag)? 
 

11 Wat kan LimbU doen om het voor de gemeente/stad aantrekkelijker te maken? 

 

12 Wat kan LimbU doen om het de consumenten en handelaren interessanter te maken? 
 

13 Bent u geïnteresseerd om LimbU te gebruiken in uw gemeente/stad (afhankelijk van vorige vraag)? 
a. Waarom wel/niet? 
b. Kan u dit illustreren? 
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Bijlage F Interviewleidraad lokale producenten en handelaars 

1 Kunt u zich even kort voorstellen? [algemene informatie]: 
o Wat is uw naam 
o Wat is uw leeftijd? 
o Waar woont u? 

o Wat heeft u gestudeerd? 
o Wat is uw functie? 

 
2 Wat is de hoofdactiviteit van uw bedrijf? 

 

3 Op welke manier is uw bedrijf bezig met het milieu te helpen (milieuvriendelijke goederen/diensten, 
milieuvriendelijke materiële zaken, sponsoring van milieuorganisaties, vermindering uitstoot …)? 

o Kan u dit illustreren? 
 

4 Op welke manier is uw bedrijf bezig met maatschappelijke problemen? 

o Kan u dit illustreren? 
 

5 Heeft u al gehoord van complementaire munten? 
o Zo ja, welke munt(en)? 
o Zo ja, hoe heb je erover gehoord? 
o Zo ja, wat is uw mening over de complementaire munt? 
o Zo nee, leg uit 

 
6 Heeft u al gehoord van LimbU? 

o Op welke manier heeft u al gehoord van LimbU (persoonlijk, telefonisch, e-mail, krant, 
internet, niet, …)? 
 

7 Welke voordelen/nadelen denkt u dat LimbU voor uw bedrijf kan hebben (imago, meer/nieuwe 

klanten …)? 
o Kan u dit illustreren? 

 
8 Hoeveel verschillende verzilvermogelijkheden biedt u momenteel al aan? 

 
9 Denkt u dat het voor u mogelijk is om nog een extra verzilvermogelijkheid aan te bieden? 

 

10 Zou u met uw bedrijf een verzilverpartner van LimbU willen zijn? 
o Waarom wel/niet? 
o Wat kan LimbU doen om het voor u (nog) aantrekkelijker te maken? 

 
11 Heeft u als bedrijf zelf projecten die mogelijk interessant kunnen zijn voor LimbU? 

 
12 Wat zou u doen als er iemand met LimbU komt betalen in uw winkel (belonen, korting, niets, …)? 

 
13 Welke problemen ziet u momenteel nog m.b.t. LimbU? 

 

14 Heeft u nog vragen/opmerkingen omtrent LimbU? 

 




